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श्रीसोमानन्दनाथपरश्रतिशुरुवयदिष्सन्नीतिमागां 
ठभ्ध्वा यज्ैव सम्यक्परिमनि घटनामीश्वराद्वेतवादः । 

कदमीरेभ्यः प्रसद्य प्रकटपरिमलो रञ्चयन्सर्वैदेरान् 
देरोऽन्यस्मिन्नदष्र धुखणविसरवत्सवैवन्दयत्वमाप ॥ १॥ 
तरत तरसा संसाराव्ध विधत्त परे पदै 

पदमविचं निव्याखोकश्रमोदखनिभरे । 
बिस॒रात शिवादिष्राद्वैताववोधस्ुधारसं 

परसभविरसत्सयुक्त्यान्तःसमुत्पुवदायिनम् ॥ २॥ 



अयच 

श्रीतत्राखोके 

भ्ीमन्महामाहेश्वराचायीभिनवगुप्तविरचिते 
्रीजयस्थङ्तविवेकास्यरीकोपेते 

्रिशामाह्विकम् । 

सहजपरामद्योत्मकमहावीयसोधधोततनुम् 
% 9 + 

अभमिमतसाधकसाधकमनोऽजुगं तं मनोय नौमि ॥ 

इदानीं दहि तीयार्थेन मन्रान् निरूपयितुमाह 

अथ यथोचितमन्रकदम्बक 
त्रिककटक्रमयोगि निरूप्यते । 

क क्प 

ननु किमनेन निरूपितेनेदाश्चङ््य आह 

तावद्िमशोनारूढ- 
धियां तत्सिद्धये कमात् ॥ १ ॥ 

तावान् प्रणीः । तत्सिद्धये इति प्रणाहंविमः 
शारोहसंपत्यथमिदथः ॥ १ ॥ 

५ 



१५७४ श्रीतत्रारोके 

ननु कथमनेन तत् स्यादिल्याशज््य आह 
प्रतिबुद्धा हि ते मच्रा 

विमर्घेकसखभावकाः । 
ननु विमदीखभावत्वं नाम कतुरेव संभव- 

तीत्युक्तं घराक् बहशः, मच्राश्च करणरूपा इति 
कथमेषामेवं न्याय्यमिलयाशङ्ख्य आह 

सखतन््स्येव चिदान्नः 
स्वातन्यात् कतेतामयाः ॥२॥ 

नयु यदि एवं, तत् कथमाचार्स्य दीक्षानु- 
अहादो कतेतवं घटेतेदयारशाङ्खय आहं 

यमाविद्रान्ति चाचार्यं 
तं तादास्म्यनिरूडितः । 

खतन््ीकुवेते यानित 
करणान्यपि कठताम् ॥ २॥ 

नु यदि एवं, तत् करणमन्तरेण एषां 
कतेखमेव कथं घटत इलयाराज्य उक्तं यान्ति 
 करणान्यपि कठृतामिति म्रा हि कर्त॑तां या- 
न्यपि करणानि अजहत्कवभावां करणताम- 
धिदोरते इत्यथः ॥ ३ ॥ 



७ शोऽ ] त्रिसमाहिकम् । १७५ 

इदानीं मच्राणामेव खरूपं निरूपयति 

आधारशक्तो हीं प्रथ्वी- 
प्रभृतो तु चतुय । 

कष्टा क्ष्वीं वं क्षमिति रहः 
कऋमादणेचतुष्टयम् ॥ ५ ॥ 

हं नाटेयं तथारंटं 
वं धमौदिचतुष्टये । 

र जड र् ट्र चतुष्के च 
विपरीतक्रमाद्धवेत् ॥ ५॥ 

आं ओं हखयमिदत- 
दिदयामायाकरात्रये । 

अनुसखारविसर्गो च 
 विद्येशेश्वरतखयोः ॥ ६ ॥ 

कादिभान्ताः केसरेषु 
प्राणोऽष्स्वरसंयुतः । 

सबिन्दुको दटेष्वघ्- 
खथ खं नाम दीपितम् ॥ ७॥ 
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शक्तीनां नवकस्य स्या- 
च्छुषसा मण्डखत्रये । 

सबिन्दुकाः क्ष्मं प्रेते जरं 
शूल र्भेषु कल्पयेत् ॥ ८ ॥ 

पृथगास्ननपूजायां 
कमान्मन्रा इमे स्पृताः । 

संक्षेपपूजने तु प्रा- 
 गाद्यमन्यं च बीजकम् ॥ ९॥ 
आदायाधारशक्त्यादि- 

शूरशरधान्तमचैयेत् । 
अभ्चिमारुतपृरथ्न्यम्बु- 

सषष्ठस्वरबिन्दकम् ॥ १० ॥ 

रतिरोखरमन्रोऽस्य 
वक्रं ह खदीधेकेः । 

अिप्राणाभिसंहार- 
काटेन्द्राम्बुसमीरणाः ॥ ११॥ 



१२ श° ] त््चमादिकम् | १७७ 

सषष्ठसखरविन्हंध- ` 
चन्द्रायाः स्युनेवात्मनः । 

परथ्वीप्रभृताविति धरायां सुरोदे पोते कन्दे 
च । तेन आधारदाक्तो मायाबीजम् , अन्यत्र त॒ 
नाभिवोमस्तनक्षीराभ्यां कण्ठनासाभ्यां युक्ता 
केवला च,पोते तु कण्ठः, तेजश्च सर्वत्रेति । नारे 
इति दण्डे,तेन अत्र सोजाः पाणः। विपरीते इति 
अधमादौ, तेन अत्र ओजःसंभिन्नमन्तःस्थानां 
चतुष्टयं न पुंसकानां च। विद्येति चतुष्किकारूप- 
मसूरकमयी, मायेति अधदछादनरूपा, करति 
उध्वेच्छादनरूपा । विद्याया एव इश्वरतक्वं स 
िङ्कष्टोपरितनभूमिका, तेन अत्र जङ्काद्ययं स- 
विसरः पाणश्चेति । विद्येशेति विदयेराधिष्ठा- 
नस्थाने पद्याकारमी श्वरतचखम् , ईश्वरेति सद्ा- 
शिवः; कणिकायां हि शुद्धावरणादिरूपा व्यासि- 
रिति भावः । कादिभान्ता इति चतुर्विशतिः, 

म 

तेन प्रतिकेसरमेकेको वणे: । प्राणो हकारः । 
अआ इई उर एणे इत्यष्टौ खराः। अथेति नवक- 
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स्येति च उक्तेरिदमापतितं यत् कणिकायामपि 
प्राण एव नवमखरभिन्न इति । तदुक्त 

केसरेषु भकारान्ता ह हां्हिदहीचहुं तथा। 
दहह हों देष्वेवं खसंज्ञामिश शक्तयः ॥" 

इति । मण्डरुत्रये इति अथांदधिष्ठातसहिते, 
तेन आच्रेये मण्डर यद्ये, सोरे उदरंचान्द्रे जीव 
इति । प्रते च ओजःसंभिन्ने नाभिकटी। शरुरभू- 
दषु च सबिन्दुदण्डं शूरम् । आद्यमिति आ 
धारशक्तिवाचकं मायाबीजम् । अन्यमिति श्र 
टछारवाचकं जकारं, तेन हीं चं आसनपश्तायं 
नम इस्युहः। अभ्रिः रेफः, मारुतो य, पएथ्वी छ, 
अम्बु व, षष्ठः खर उकारः। अइउएओ 
इति पथ हखाः । आ इं उरे ओ अः इति 
षट् दीघाः । एवमापाते एव वचनादन्यत्रापि 
अद्गवक्राणामियमेव वार्तेति आवेदितम् । अभिः 
रेफः, प्राणो ह, अभिः रेफः, संहारः क्ष, कालो 
म, इन्द्रो छ, अम्बु व, समीरणो य, षष्ठः 
खर उकारः ॥ 

बिन्दरादीनां च अन्यन्न अन्यथा व्यपदेश 
३ स्याह 
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बिन्दुनादादिका व्याप्तिः 
 श्रीमन्रेिरसे मते ॥ ३२॥ ` 
्षेपाक्रान्तिचिदुहौध 

दीपनस्थापनान्यथ । 
 तत्संवित्तिस्तदापत्ति- 

रिति संज्ञाभिशब्दिता ॥१३॥ 
एतावती महाव्यापि- 

मूतित्वेनात्र कीर्तिता । 
बिन्दोरेव च अधचन्द्रनिरोधिकान्ता व्या- 

पिरिति अत्र तदनन्तरमेव नादस्य वचनम् । 

एवं विन्दो 
(००००००००००० भिन्दुभवेश्वरः खयम् |" (ख० ४।२६४) 

इत्यक्तरी रतायां 
“देश्रो बहिरन्मेष | (३० प्र० २।१।२) 

इत्युक्तया बहिरुछसनमेव सततमिति क्षेप इति 
उक्तम् । नादस्य च 

नादे वाच्यः सदाशिवः । ( ख० ४।२६५) 

इति 
 ५,..०,०,०-* "तिमेषोऽन्तः सदाक्िवः ° प्र०२।१।३) 
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इति च उक्तया बहिरुहसितस्य विस्य अन्त- 
राक्मणमेव रूपमिति आक्रान्तिरिति। एवमपि 
इदन्तानिमजनादहन्तोन्मलनास्मनि नादान्ते 
प्रमातरूपायाः संविद् एव प्रबोध इति चिदु- 
होध इति । एवं बद्धायाः संविदः राक्तिदश्चाया- 
न 0 (> अ श ® क 

मुद्रेकः, व्यापिन्यां कथञिदुद्रेकेऽपि तथेव अव- 
स्थानं, याववययोमिनां समनापदे तस्साक्षात्कारः, 
उन्मनाभूमो च तदेकारम्यमियेवमुक्तम् । एता- 
वतीति उन्भनेका्म्यापत्तिपयन्ता । यदुक्तं तत्र 

कषिपमाकरमणं चेव चिदुद्धोधं च दीपनम् । 
खापनं चैव सं विततिस्तदापत्तिस्तथेवच ॥ 
कारणक्रमयोगेन शासरेऽसिन् सुरखुन्दरि । 
आधाराधेयभावेन मूतिः सप्तविधा स्मृता ॥' 

इति उपक्रम्य 
शेषस्तु कथितो विन्दुराक्रान्तिनोद उच्यते । 
चिदुद्वोधः प्रावा दीपनं शक्तिरुच्यते ॥ 
स्थापनं व्यापिनी रोक्ता संवित्तिः समना स्परता। 
उन्मना च तदापत्तिरिल्येषा मूतिंरुच्यते ॥' 

इति ॥ 

न केवरुमियं मूतैरेव एतावती व्याति 
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यावत् मच्रदीपकतया अभिमतस्य नमस्कारस्य 
अपीलाह 
 परिणामस्तदुयश्च 

नमस्कारः स उच्यते ॥ १४॥ 
एष व्यर्णोज्डितोऽधस्ता- 

दीर्धः षड्डिः खरेधुतः 

षडल्मनि हृदादीनि 
वक्राण्यस्य च कल्पयेत् ॥१९५॥ 

क्षयरवटबीजेस्त 
दीभेबिन्दुविभूषितेः । ` 

ञअकारसंहतिध्ाणाः 
सषष्ठस्वरबिन्दुकाः ॥ १६ ॥ 

एष भेरवसश्ाव- 
श्वन्द्राधादि विभूषितः । 

मातकामाखिनीमन्रो 
प्रागेव समुदाहतो ॥ १७॥ 

ओंकारोऽथ चतुभ्यन्ता 
संज्ञा नतिरिति कमात् । 
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गणेशादिषु मन्रः स्या- 
दरीजं येषु न चोदितम् ॥१८॥ 

नामायक्षरमाकार- 
बिन्दुचन्द्रादिदीपितम् । 

सर्वेषामेव बीजानां 
तचतुदेशषष्ठयुक् ॥ १९ ॥ 

आमन्रितान्यघोयादि- 
त्रितयस्य कमोदितेः । 

बीजेर्विंसगिणी माया 
हं हकारो विसगवाच् ॥ २० ॥ 

पुनर्दैवीत्रयस्यापि 
कमादामन्रणत्रयम् । 

हितीयस्मिन्पदेऽकार 
एकारस्येह च स्मृतः ॥ २१॥ 

ततः राक्तिदयामन्रो 
टप्तं तत्रान्त्यमक्षरम् । 

हेऽभ्निवणा्ुभो पञ्च 
स्वरयुक्ती परो पृथक् ॥ २२॥ 
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अकारथुक्तावखं हं 
ह विसगीं पुनः शरः । 

तारेण सह वसखरभि- 
वर्णाधाणैदयाधिका ॥ २३ ॥ 

एषा परापरादेव्या 
विदा श्रीत्रिकशासने । 

पञ्चषटरपञ्चवेदाक्षि- 
 वह्िनेत्राक्षर पदम् ॥ २९॥ 

अघोर्यादो सप्तके स्यात् 
पिवन्याः परिशिष्टकम् । 

प्रयेकवणेगोऽप्युक्तः 
सिद्धयोगीश्वरीमते ॥ २५॥ 

देवताचक्रविन्यासः 
स बहूत्वान्न टिप्यते । 

माया विसगिणी इं फर् 
चेति मन््रोऽपरात्मकः ॥२६ 

परायास्तृक्तसब्यापि- 
जीवः सह चतुदशः 
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सानेकमेदा त्रिशिर 
शाखे प्रोक्ता महिना ॥२.७॥ 

स्वरूपतो विभिन्नापि 
रचनानेकसङ्ल 1 

इयमेतावती व्यासिरेव जातितया सर्वत्र 
= र © 

प्रसिद्धो नमस्कार उच्यते यदसो नमस्कते- 
दहादिभमात्रताहारयत् चिस्मात॒तादानेन ता- 
त्कम्योत् परिणाम इव परिणामः । एवमपि 
अस्य तचछादथच्यावो न संभाव्य इलयाह तद्छ- 
यश्चेति । ्रयर्णोञ््ित इति व य उः इल्येभिर्ही नः 
बीजेरिति इखपचकसंभिन्नेराकारावायुवदहिज- 
प्रथ्वीरूपेः । दीषेरिति ओकारादीनामकारा- 
दीनां इखवानामाञ्नेयखभावत्वात् तेजोभयेरिति 
प्राच्याः, सरेफेरिति श्ीमह्छक्ष्मणयुत्तपादाः । 
यदागमः 

शङिशकं प्रं बीजं रेफयुक्ते स बिन्दुफम् । 
पूर्वेवक्त महेशसख देवीनां चेव पावंति ॥ 
मान्तान्तं तु सबिन्दुश्च सरेफं मेराडृति । 
दक्षिणं तद्धवेदाखं देबदेवीगणख तु ॥ 



२८ ®शेऽ 1 त्रिहमाहिकम् । १८५ 

पुनरैन्दरं महाबीजमष्ार्विंशतिमं शभम् । 
सरेफं बिन्दुसंयुक्तं पथिमं वदनं शभम् ॥ 
वारुणं च परं बीजमिवीजेन भेदितम् | 

विन्दुमस्तकसंभिन्नं बदनं चोत्तरं शुभम् ।। 

इति । ञकारो दक्षिणाङ्कखितया अभिमतः, सं- 
हृतिः क्ष, प्राणो ह। षष्ठः खर उकारः। प्रागिति 
पथ्चदशाहिके । न चोदितमिति श्रीपूवेशाखेः 
तेन ओं गणेशाय नम इद्यादिः पयोगः । नामा- 
दयक्चरमिति गणेरास्य गेति वागीशचया वेति, तेन 

ओं गां गणेशाय नमः, ओं वां वागीश्र्ये नम 
इत्यादिः प्रयोगः । तदिति नामादयक्षरम् । चतु- 

दश ओकारः, षष्ठः खर ऊकारः, तेन ग इति! 
`अघोयीदित्रितयस्य आमचत्रितानी ति अघोरे पर- 
-मघोरे घोररूपे इति । कमोदितेर्बीजेरिति अ- 
थीदन्ते उपटक्षितानि । विसमिणीद्युक्तेमाया 
अत्र बिन्दुरहिता । तेन अघोरे हीः परमघोरे 
कवचीजं घोररूपे हः इति । पुनरामच्रणत्रय- 
मिति घोरमुखि भीमे भीषणे इति, कितु अत्र 
द्वितीयसिन्नामन्रणपद एकारस्थाने अकारः 

कार्यो येन अस्य भीमेति रूपं स्वात् । शक्तिद्रया- 
31 



१८६ श्रीतत्रारोके 

मनच्र इति वमनि पिवनि इति। अन्यमिति नी- 
लश्चरं, तेन वम पिव इति । ततोऽपि दक्षजा- 
नुयुतः प्राणः, अञ्चिवणाविति रेफद्रयम्। पथमः 
खर उकारः । पराविति अश्चिवणोवेव,अखरमिति 
फ़ट्, ततः कवचबीजं, सविसमगेः प्राणश्च, पुनः 
शार इति दितीयमश्म् । तारेणति प्रथममंव- 
स्थितेन प्रणवेन । वखश्नीति अष्टत्रिदात् । अधा- 
णेति अनच्कष्टकारः । तदुक्तं त्िशिरोभेरषे 

एवं परापरा देवी पदाष्टकविभूषिता । 
अ्टत्रिशारा सेषा प्रोद्धुता परमेश्वरी ॥ 
अधोक्षरदययं चाखा ज्ञातव्यं तच्छषेदिभिः ॥ 

इति । पथति यथा ओं अघोरे हीः इति अ- 
घोयाः । वेदेति चलारः ! अक्षीति द्यम् । व- 
हीति चयम् । नेत्ेति दयम् । परिशिष्टकमिति 
साधौणद्वयमेकाददयाक्षरं पदम् । यदुक्तं 

'पसपराङ्गसंभूता योगिन्योऽषटो महाबलाः । 
पञ्च पट् पञ्च चत्वारि दिविव्णोः क्रमेण तु ॥ 
ज्ञेयाः सपैकादशाणो एकाधौर्णद्रयान्विता ॥ 

| . (मा० वि० ३।६० ) 
क्प कं क 

इति । देव ताचक्रेति चखारिशत्संख्याकस्य । 
यदुक्तं तत्र 
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श्रणवे भैरवो देवः कणिकायां व्यवयितः | 
अकारे उत्फुहनयना षोकारे पीनपयोधरा ॥ 
रेकारे त्वष्टरूषा तु द्रीःकारे ग्पराघ्ररूपिका । 
पकारे सिंहरूपा तु रकारे पाननिरता ॥ 
ततथेब क्रमायाता मकारे राक्षसी तथा । 
घोकारे मांसभक्षी तु रेकारे तु रणाशिनी ॥ 
रेतोबहा च हकारे घोकारे निर्भया स्मृता । 
रकारे घोरदशना हकारे रुषृरुन्धती ॥ 
क्रमेणेतास्तु विन्य पेकारे प्रियवादिनी । 
हकारे उग्ररूपा तु धोकारे नग्ररूपिणी ॥ 
रकारे रक्तनेत्र तु यकारे चण्डशूपिणी । 
सिकारे पक्षिसूपा त॒ भीकारे भरगोज्वरा ॥ 
मकारे मारणी प्रोक्ता भीकारे च रिवा स्म्रता। 
विन्यसखेताः करमाथाताः प्रकारे चा किनी स्मरता ॥ 
णकारे यब्रलेहा त॒ वकारे वक्कारिक। । 
मकारे कार्दपना पिकारे पिङ्गली स्मृता ॥ 
वकारे वधेनी चैव हेकारे हिमशीवला । 
रुक्मिणी च सकारेण रुकारेण हलायुधा ॥ 
वहिरूपा रकारेण तेजोरूपा रकारजा । 
फकारे योनिरूपा त॒ टकारे पररूपिणी ॥ 
हकारे इतवहाख्या हःकारे वरदायिका । 
फकारेण महारोद्रा टकारे पाश्दायिका ।॥ 

इति । बहत्वादिति अन्थविस्तरभयात्, घ- 
क्रान्ते श्रीपूरवेशाखे हि एत्पूजनं न आश्नात- 
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मिलयारायः । अपरात्मक इति अपरासंबन्धी- 
सथः । यदुक्तम् 

अघोरान्तं न्यसेदादौ प्राणं बिन्दुयुतं पुनः | 
वामघुद्रान्वितं न्यख पाघं कायेन पूर्ववत् ॥ 

(मा० पि० ३।५१ ) 
इति । उक्तेति पूर्वम् । जीवः स । चतुदंशः ओ! 
खरूपाविभेदेऽपि अनेकथरकारताप्रकवचने स्च. 
नानेकसंकुरेति विरोषणद्रारेण हेतुः ॥ 

एतदेव शब्दान्तरदयारेण पठति 

जीवः प्राणस्य एवात्र 
प्राणो वा जीवस्सितः ॥२८॥ 

जीव इति अथात् सचतुदंशः । प्राणो इ । 
तदुक्तं तत्र 

पराशक्तिस्त॒ साविन्या इच्छया च नियोजितः । 
जीषः प्राणख एवात्र प्राणो वा जीवसंसितः ॥' 

इति । तेन स्होः हयोः वेति ॥ 
अनयोश्च आधाराधेयभावविपर्ययस्य अभि. 

प्रायं भरकटयन् विदोषणमेव प्रकादायति 
ञधाराधेयमावेन 

अविनाभावयोगतः । 
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हसं चागरतमध्यस्थं 
काटस्द्रविभेदितम् ॥ २९॥ 

भुवनेशरिरोयुक्त- 
मनङ्दययोजितम् । 

दीप्तादीक्ततरं ज्ञेयं 
षटचक्रकमयोजितम् ॥ २० ॥ 

प्राणं दण्डासनयखं तु | 
 गुह्यशक्तीच्छया युतम् । 
परेयं वाचिको 

` महाज्ञानस्रूपतः ॥ ३१ ॥ 
स्फुटं भेरवह्ञ्ज्ञान- 

मिदं त्वेकाक्षरं परम् । 
अमृतं केवरं खसं 

यदा सावित्रिकायुतम् ॥ २२॥ 
दुन्यदयसमोपेतं ` 

पराया हृद्य परम् । 
युग्मयागे प्रसिद्धं तु 

कृत्य तचवाद्ामः; ॥ २२ ॥ 
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अन्येऽप्येकाक्षरा ये तु 
एकवीरविधानतः । 

गुक्ता गुप्ततरास्ते त॒ 
अंगाभिजनवजिताः ॥ ३४ ॥ 

यष्ट्याः साधकेनद्रसतु 
कुटस्थाः सिद्धिदायकाः । 

कुरख्क्रमविधानेन ` 
सृक्ष्मविज्ञानयोगतः ॥ २९५ ॥ 

अनुष्ठेयाः सदा देवि 
खया वा पुरुषेण वा । 

सकारो दीघेषटरेन 
युक्तोऽद्गान्याननानि तु ॥ ३६॥ 

स्यात् स एव परं हख- 
पञ्चस्वरखसंयुतः । 

ओंकारे; पञ्चभिमेन्नरो 
विव्याङ्कहदयं भवेत् ॥ ३७॥ 

प्रणवश्चासृते तेजो- 
माछिनि खाहया सह । 
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एकादराक्षरं बह्य- 
शिरस्तन्माछ्िनीमते ॥ ३८ ॥ 

वेदवेदनि ह्रं फट 
प्रणवादियुता शिखा । 

वज्िणे वञ्जधराय 
खाहयांकारपूवेकम् ॥ ३९ ॥ 

एकादशाक्षर वमं 
पुरष्टतमिति स्तम् । 

तारो हिनिकह्घः खशर- 
स्वरयुग्जीव एव च ॥ ९० ॥ 

नेत्रमेतत्परकाद्चात्म 
सवेसाधारणं स्यतम् । 

तारः छं पञ्युहुंफट् च 
तदसं रसुवणेकम् ॥ ९३॥ 

रररक्षवयदाधः 
समयुक्तेः सबिन्दुकैः । 

इन्द्रादयस्तदखाणि 
ह खेविष्णुप्रजापती ॥ ५२॥ 
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स्मृतो तुयदितीयाभ्यां 
हुस्वाभ्या पद्मचक्रक् । 

नमः खाहा तथा वोषट् 
हं वषट् फट् च जातयः ॥४३॥ 

अङ्षु कमदाः षटसु 
कमंस्रथ तदात्मिकाः । 

जपे होमे तथाप्याये ` 
समुच्वारेऽथ शान्तिके ॥ ५९४॥ 

अभिचारे च मनच्राणां 
नमस्कारादिजातयः । 

जक्षिषण्मुनिवर्गेभ्यो 
 हितीयाः सह बिन्दुना ॥४९५॥ 

योन्यर्णेन च मातृणां 
सद्यावः कारुकर्षिणी । 

आदययोज्ड्ितो वाप्यन्तेन 
वातो वाथ संमतः ॥ ४६ ॥ 

जीवः प्राणपुटान्तःस्थः 
कारानर्समद्यतिः 
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अतिदीप्तस्तु वामांधि- 
2. (= @2 ण बिन्दु 

भूषितो मूलि बिन्दुना ॥ ४७॥ 
दक्षजानुगतश्चायं _ 

सवेमातगणाचितः \ 
अनेन प्राणिताः सर्वे 

ददते वाज्छितं फम् ॥८॥ 
सद्धावः परमो देष 

मातृणां भेरवस्य च । 
देनं #१२ 7 

तस्ारेन जपेन्मर्न् 
क, क 

य इच्छेत्सिदिम॒ुत्तमाम् ॥९॥ 
रद्रशक्तिसमावेदो 

नित्यमत्र प्रतिष्ठितः । 
र [कद 

यस्मादेषा परा राक्ति- 
भदेनान्येन कीर्तिता ॥ ५० ॥ 

` यावत्यः सिद्धयस्तन्न 
ताः सवाः कुरुते वियम् । 

अङ्वक्राणि चाप्यस्याः 
प्राम्वत्स्वरनियोगतः # १॥ 

२५ 



१९४ श्रीतत्रारोके 

दण्डो जीवश्िशूटं च 

दक्षाद्भस्यपरस्तनो । 
नाभिकण्ठो मरुद्वद्रो 

विसगः सत्रिश्ूटकः ॥ ५२॥ 
सवैयोभिनिचक्राणा- 

मधिपोऽयस॒दाहतः । 
अस्याप्युज्चारणादेव 

संवित्तिः स्यात्पुरोदिता ॥५५३॥ 
महाचण्डेति तु योगे- 

श्वक्र इत्यष्टवणेकम् । 
नवार्णेयं गु्ततरा 

सद्धावः कार्कषिणी ॥ ५९४ ॥ 
श्रीडामरे महायागे 

परात्परतरोदिता । 
सुधाच्छेदकषण्ठाये- 

बीजं छेदकमसखरम् ॥ ५९५६ ॥ 
अभ्यधांणां काटरात्रिः 
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्षुरिका माटिनीमते । 
दातावतेनया ह्यस्या 

जायते मूध वेदना ॥ ५६ ॥ 
एवं प्रययमारोच्य 

मरत्युजिद्यानमाश्चयेत् । 
नेनां सयुज्चरेदेवि 

य इच्छेदीघेजीवितम् ॥ ५७ ॥ 
दिदेण्डाभ्री गुनः 

प्राणाश्छेज्ननखो तथा । 
कूटाभी सविसमांश्च 

पञ्चाप्येतेऽथ पञ्चसु ॥ ५८ ॥ 
व्योमखिति हिषेनोक्त 

तन््रसद्धावश्ासने । 
छेदिनी क्षुरिकेयं स्या- 

यया योजयते परे ॥ ५९ ॥ 
विन्हिन्धनटकूटयभि- 

मरुतषष्टसखरेयतम् । 
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आपादतटमूधान्तं 
स्मरेदख्मिदं ज्वख्त् ॥. ६० ॥ 

कुञ्नं चाङ्खीनां तु 
कृतेव्यं चोदनं ततः) 

जान्वादिपरचक्रान्तं 
चक्राचकरं तु कुञ्चयेत् ॥ ६१ ॥ 

कथितं सरहस्यं त॒ 
सयोनिवांणकं परम् ॥ 

अथोच्यते बह्मविया 
सयःप्रययदायिनी ॥. ६२॥ 

शिवः श्रीभतिराजो या- 
 मस्भ्यं भ्रयपादयत् । 

सर्वेषामेव भूतानां 
मरणे समुपस्थिते ॥ ६३ ॥ 

यया पठितयोत्कम्यः 
जीवो याति निरञ्जनम् । 

अविनाभावेति शक्तेशुद्धात्मनोरेकात्म्यात् ) 
यदुक्तं तत्र | 
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(अविनाभावतो देवि शक्तेः शद्धात्मना सह | 
शिवं शक्ति विजानीयासाणः शद्धास्मसज्ञफः ॥ 
एकरूपतया ज्ेयावाधारधेययोगतः । 

इति । अन्त्यस्य च अस्य बीजस्य 
श्ृदयाणेः नितम्बाणं दश्षजनालुगतं श्रिये । 
सा देवी स रिवस्तच्च विश्वं तस्यान्य विस्तरः 

थकोटिसदस्राणामेतत् सारं विचिन्तयेत् ॥ 
प्रभावोऽखा न शक्येत वक्त कस्पश्चतेरपि ॥' 

इत्यादिना श्रीदेवीपखश्चतिके माहात्म्यसुक्तम्ः। 
अत्रच श्रीमदोजराजस्य पाठव्यलययात् मतान्त- 
रमितिः तहरव एव प्रमाणम् । ह॑सो ह, अस्तः 
सः; काररुद्रः ऊ, भुवनेशः ओ, अनद्दधयं विं 

सृ सौः। षट् चक्रेति षडवयवतात्। प्राप्नो 
ह. दण्डे रेफः, य॒द्यशक्तिरी, इच्छा अः, एवं 
ही. अस्रतं स, खेति आकाशबीजः हः एवं 
स्ह । बिन्दुरत्र अविनाभाविस्वादाक्षेप्यः। यद्वेति 
पक्चान्तरे । सावित्रिका ओं, तेन शुन्यद्रयं पि. 
सर्गः, एवं सो; । युम्मयागो यामलम् । यथय- 
पिच एतत् 
5 जीवः सहचतदेश्चः ॥ (२७ चो °) 

इत्यादिना समनन्तरमेव उद्छृतं, तथापि पुनः 
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श्रीत्निशिरोभेरवथन्थशय्यानुयुण्यादुकमिति न 
च ५ 

कश्िदहोषः । अन्ये इति 
जीवः प्राणद्य*००००१०००००००००० # ( शमर २८ ) 

र दर ७ ष इत्यादिना उक्ताः । अभिजनेति वक्रेः। स 
एवेति सकारः । खेति बिन्दुः । तदुक्तं 

जीषो दीषेखरः ष्कः पृथग्जातिसमन्वितः । 
विद्यात्रथख गात्राणि इखेवेक्राणि परश्वभिः ॥' 

( मा०वि० ३।६१ ) 
इति । अन्न च शिखायां कवचबीजमिति श्री. 
त्रिशिरोभेरवालुयायिनः, चतुष्करमिति श्रीदे. 
उयायामखोपजी विनः, अंस्मद्वरवस्तु दवितीयः 
मेव पक्षमामनन्ति यदिह श्रीपूर्वेशाखरानुदित- 
स्यापि नेत्रमच्रस्य श्रीत्रिक्षिरोभेरवीयं मतमप- 
हाय श्रीदेव्यायामरश्रकमेणाभिधानात् तदर्थ 
एव विवक्षित इति । तथाच त्रिशिरोभेरवः 

गायत्रीं पञ्चधा कृत्वा शक्रया तु समन्विताम् । 
हृदयायेति मचोऽयं सर्वज्ञो हृदयं परम् ॥ 
वागीशीं केवलां गृह्य नितम्बं तु समारिखेत् । 
निष्रत्तिख ठ तं कृत्वा तारा तु तदनन्तरम् ॥ 
दविधायोन्य ज्ञानशस्या युक्ता शरु सथुदधरेत्। 
दण्डन रहितं त्वा गायत्या तु समन्वितम् ॥ 
महाकाली पयोधुक्ता मायाश्चक्या तु पूतना । 
नादिनी जिह्वया युक्ता प्रमा कष्डसंयुता ॥ 
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पयोन्वितां तु तां कृत्वा अभ्विका पयसा युता | 
शिरक्चिशिरनाथख तृ्षियुक्तयुदाहतम् ॥ 
ज्ञानशक्तिस्तु कण्टा दहनी केवखां न्थसेत् । 
द्विधायोञ्य समारिख्य नादिनी तदनन्तरम् ॥ 
मायया त॒ समायुक्ता मोहिनी अभ्विकायुता। 
लक्रादेव्या समायुक्ता फेङ्कारी तदनन्तरम् ॥ 
कपारं चैव तस्यान्ते खरार्धेन विषर्जितम् । 
अनादिवोधसंज्ञा ठु शिखा प्रोक्ता सुरेश्वरि ॥ 
रिखिनीं केवलां दबाञ्चयन्ती दण्डसंयुता । 
जिहायुक्ता त॒ संयोज्या दग्युक्ता च जनादैनी ॥ 
रिखिनी केवरोद्धाया तिश्च दण्डसंयुतम् । 
प्रियदशेन्यतो दण्डः पयसा तु समन्वितः । 
वायुवेगा तु परमा शिखिनी पयसा युता | 

भ्थिका पयसा युक्ता अभेधं कवचं विहुः ॥ 

चाण्डा परमा शक्तिरम्विका च ततोद्धरेत् । 
साविन्या सहिताः सवां बिन्दुना समरङ्ताः | 
नेत्रत्रथं तु देवख आख्यातं तव सुव्रते | 
कषमा पूतना चैष गुद्श्चक्ति समन्विता ॥ 
शक्रया मस्तकोपेता हृदयं केवरं ददेत् । 
गुद्यं मोहनयाभे्य अम्बिका विन्दुसंयुता ॥ 
्रजञाश्ञक्तिसमारूढा फेङ्ारी तु कपाटिनीम् । 
भिन्नां त॒ योजयेचाश्च अक्चं मावुसमप्रमम् 
महापाह्पतं ख्यातं सवासिद्धिविनाश्चनम् ।' 
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इति । श्रीदेव्यायामरमपि 
'पश्चधा हद्यं चाख आदिवणं तु यरस्पृतम् ¦ 
ागणे च नितम्बं च रिरोमाराचसंस्थितम् ॥ 
ऊरु दक्षिणजाचुख दधा कृत्वा समन्ततः । 
परतस्तूद्रेषणं श्रूरुमोकारदीपितम् ॥ 
नितम्बं शीरयुक्तं त॒ चिरोमारात्तीयकम् । 
नि खाहा शिर आख्यातं प्रणवादि विभूषितम् ॥ 
प्रणवं कण्डवणे च दक्षजानुनियोजितम् । 
हिधा कृता ततः पथात् सन्यपादं च मध्यतः ॥ 
सव्यपादं ततोद्धत्य जिहार्णेन शिखा युता 
अपरान्त्यद्वथं थोञ्य श्चिखा विण उद्धरेत् । 
कृण्डाणे च तिशचुटं च नेत्रे परत उद्धरेत् । 
्षीरार्णं शूजूदण्ड यखाहान्ते कवचोऽग्रतः ॥ 
प्रणवं श्ूलवणं तु कणेपूरेण भूषितम् । 
दक्षिणेन नितम्बाद्यमात्मा योज्यो विस्षगवान् ॥ 
नेत्र देव्या भवेदेतन्मृत्युञ्जयकरं परम् । 
छी पञ्च प्रणवाद्यं च प्राणे परत एव च॥ 
युक्तं च स्वेतः इयोद्यामश्चवणभूषणे । 
शिखान्ताघ्ोजयेद्रणंमसखं परमदारुणम् ॥ 

इति । तारः भ्रणवः, दिजिह्यो ज, ख बिन्दुः; 
दारस्वरः उ, जीवः सविसगेः स । रसेति षट्, ट- 

अ क ई क्त २, भ कद 

कारो हि अनच्कल्वादिह न गणितः दीर्धैरिति 
प्राय॒क्तदीषषट्धथक्तेः, ऊवेरेशानयोस्तु षष्ठेन 
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दवितीयेन च दीर्चेण संभिन्नौ सकारमकारावि. 
ति उक्तं सूमायुक्तेरिति । इखैरिति दीधीनु- 
गुणेः । यदुक्तं ` 

पूतना श्ूलदण्डस्तु कषां नाभिरेव च| 
शिखिनी वायुवेगा च परमा च नितम्बकः ॥ 
विज्ञेया महादेवि दीषेयुक्ताः सबिन्दुकाः । 
मन्रास्तु रोकपारानां तदस दीथेब्जिताः ॥ 

क्ष् © ® @ @ _ 0 

इति । तुयादितीयाभ्यामिति इकाराकाराभ्याम्। 
इखाभ्यामिति इकाराकाराभ्यां 
| तद्न्नासापयोभ्यां तु कर्यो विष्णुप्रजपती । 

खरावाद्यत्रतीयां तु वाचके पदमचक्रयोः॥' 

इति। षट्खिति काकाक्षिन्यायेन योज्यम् । क- 
मेणामपि हि षड़धत्वसेव विविक्षितम् । तदा- 
स्मिका इति कमरूपा इदयथः। तद्ात्मकस्वमेव 
दरयति जपे इद्यादिना । अक्षीति द्वितीयः क- 
वगेः। षडिति षष्ठः पवगंः ¦ मुनीति सप्तमो 
यवगेः । दितीया इति खफसः । योस्यर्णैन 
एकारेण । एवं पञ्चचपिण्डनाथः । यदुक्तं 

'दन्तपङ्या दितीयं तु वामपादं तथेवच । 
अधो दण्डनियुक्तं तु दक्षजादुसमायुतम् ॥ 
तिरुकेन समाक्रान्तं सवेसिद्धिप्रदायकम् ॥ 

इति। आद्येति खकारेण, तेन कँ इति। अन्ये- 
२६ 
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नपिीति न केवरुमायेन खकारेण यावदन्येन 
रेफेणापीलयथंः, तेन फँ इति । जीवः स । घा- 
णयोरकारयोः पुटम् ! कारानलो र । वामा- 
्खिः फ़ । अतिदीक्षोऽघोवतिना रेफेण । दक्षजा- 
लुरे । स्वरेति हसखदीधभेदेन । दण्डा र । जीवः 
स । तरिश्युरं ज । दक्षाङ्कलिभं। अपरो दक्षापे 
क्षया बामः स्तनो छ । नाभिःक्च। कण्ठो व। 
मरत् य। रुद्रः ऊॐ। विसगः अः । त्रिश्च 
ञओ। अषटमश्च अचर वणेः शण्टाद्य इति सं- 
हितथा आवेदितम् । तदुक्तं 

(कालं सर्वगतं चेव दारणाक्रान्तमस्तकम् । 
तृतीयां तरङ्ग च डाकिनीमर्मसंयुतम् ॥ 
पवनं नवमे युक्त तसात्सप्रममेयुतम् । 
सक्ष्मीबीजं ततोद्धुल्य उदधी्चसमन्वितम् ॥ 
सोपास्पप्रमष्ठद्धतयय नवबणां ईङेश्वरी । 

इति । कारो म । सर्वगतो इ । दारणा आ। त् 
तीथा च 1 तरङ्ग ण, डाकिनीम्म ड । पवनो 
य । नवमः ओ । तस्मादिति एकारात् सक्षमो 
ग, ए एकारः । छक्ष्मीबीजं रा, उदधीश्चो व । 
सोमात् सप्तमः ऋ । नववर्णेयमिति 

. "“" “"" "" "सद्भावः कारुकर्षिणी । (छो> ४६) 
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इत्युक्तया सद्धावादिभ्य एकतमेन सहेदथः ¦ 
इथता च अनयोः पिण्डयोः पिण्डनाथेन सम- 
व्यासिकस्वमावेदितम् । परा्परतरेति । यदुक्तं 
तन्न ति 

ध्या सा सङ्षिणी देवी प्रातीता व्यवसिता ॥ 

इति । सुधा स, छेदकं क, शण्ठाद्यं ऋ, छेद्- 
कमस्वरमिति अनच्कककारमेवं स्रक् । तदुक्तं 

(जीवमादिद्विजारूदं शिरोमारादिसंयुतम् । 
कुस्वा ततोऽग्रे कुर्वीति दहिजमावमजीवकम् ॥ 

` . इत्येषा कथिता काररातरिम॑मेनिद्धन्तनीं । 
तैन सथुचरेदेवि य इच्छेदीषेजी वितम् ॥ 
शतार्धोचारयोभेन जायते मूध वेदना । 
एवं प्रल्यथमारोच्य मृत्युजिद्धयानमाश्रयेत् ।॥+' 

(मा० वि० १७।३१) 

इति । दण्डो र, अभरिःरःतोचद्धिः; तेनरेः 

रः । प्राणो ह, नभः क्ष; शुरं ज, एवं हक्षूजः। 
छेत्ता क, अनलो र, एवं कः । बट क्ष, अधिः 

र, एवं श्लः। बिन्दुः, इन्दुः सः, अनलो र, कटं 
क्ष, अभचिःर, मस्त् य, षष्ठः खरः ऊ, एवं सूश्च ॥ 

सदयःप्रययदायिस्वमेव अस्या दशयति 
या ज्ञानिनोऽपि संपूणे- 

कृतस्यापि श्चुता सती ॥ ६५ ॥ 
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प्राणादिष्छेदजां खल्यु- 
व्यथां सयो व्यपोहति 

यामाकण्यं महामोह 
विवश्ोऽपि कमाटदतः ॥ ६९८ ॥ 

प्रबोधं वक्तृसासुख्य- 
मभ्येति रभसात्खयम् । 

परमपदाच्वमिहागाः 
सनातनस्त्वं जहीहि दे हान्तम्॥६६॥ 

पादाङ्कष्ठादि विभो 
निबन्धनं बन्धन ह्ययम् । 

आयोवाक्यमिद्ं पूवं 
भुवनाख्येः पदंभवेत् ॥ ६७ ॥ 

गुल्फान्ते जानुगतं 
जघ्रस्थं बन्धनं तथा मेदे | 

जहिहि पुरमम्यमध्यं 
हृत्पद्मं समुत्तिष्ठ ॥ ६८ ॥ 

एतावद्धिः पदैरेत- 
 दायोवाक्यं हितीयकम् । 
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सदारिवस्तवं परोऽसि जीवाख्यः) ६९ 
रविस्ोमवङ्गिसङ्- 

टविन्दुदे्ो हहह समसुत्काम । 
त॒तीयमायोवाक्यं घ्रा- 

कसंख्येरेकाधिकेः पदेः ॥ ७० ॥ 
हसमहामन्रमयः 

सनातनस्त्वं श्चुमाश्चभापेक्षी । 
मण्डटमध्यनिविष्ठः 

राक्तिमहासेतुकारणमहाथंः ७१ 
कमटोभयविनिविष्ठः 

प्रबोधमायाहि देवतादेह् । 
आयावाक्यमिदं साधे 

रुद्रसंख्यपदेरितम् ॥ ७२॥ 
निःश्वासे व्वपराब्दस्य 

स्थानेऽस्त्युप इति ध्वनिः । 
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अज्ञानाच्च बद् 
 म्रबोधितोत्तिष्ट देवाद् ॥ ७२ ॥ 

एतत्पञ्चममायाध- 
वाक्यं स्यात्सप्तमिः पदैः । 

ब्रज ताद्धसाह्ृयान्तं 
ह्योडम्बरघट्टितं महादयारम् ॥ ७९ ॥ 

प्राप्य प्रयाहि हदो 
हृहो वा वामदेवपदम् । 

आय्यावाक्यमिदं षष्ठ 
स्याचतुरद॑रामिः पदैः ॥ ७५॥ 

ग्रन्थीश्वर परमात्मन् 
दान्त महाताद्धुरन्धरमासाय । 

उत्क्रम ह दह्श्वर् 

निरञ्जनं शिवपदं म्रयाह्याश्च ॥७६॥ 

आर्यावाक्यं सप्तमं स्या- 
 त्तच्तुदंशमिः पदेः । 
प्रभञ्जनस्त्वमियेवं 

पाठो निःश्वासश्चासने ॥ ७७ ॥ 
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आक्रम्य मध्यमागं 
प्राणापानो समाहद । 

धर्माधर्मौ दक्वा 
नारायण याहि शान्तान्तम्॥ ७८.॥ 

आयोवाक्यमिद्ं प्रोक्त 
मष्मं नवभिः पदे ‡ | 

हे ह्यन हे विष्णो 
हे रुद्र शिबोऽसि वासुदेवस्त्वम् ७९ 

अस्ीषोमसनातन- 
मृतििण्ड जहिहि हे महाकाश । 

एतद्धवनसंख्याते- 
राय्यावाक्यं प्रकोतितम् ॥ ८० ॥ 

सनातम तरिपिण्डमिति 
महाकोदमिति सितम् । 

पदत्रयं तु नःश्वास- 
सुकुटोत्तरकादिषु ॥ ८१ 

अङ्कष्टमात्रममट- 
¢ ई 

मावरणं जहिहि हे महासृष्घ्म । 
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आय्यावाक्यमिदं षडिः 
पदे देदामसुच्यते ॥ ८२ । 

अर हिरिति सूक्ष्मं च- 
त्येवं श्रीषुकरोत्तरे । 

युरुषस्त्वं प्रकृतिमये- 
बदोऽहङ्ारतन्तुना बन्धं; ॥ ८२ ॥ 

अभवाभव नित्योदित 
 परमात्मंस्यज सरागमध्वानम्। 
एत्रयोदश्चपदं 

स्यादायावाक्यमुत्तमम् ॥ ८७ ॥ 
हहमच्रशरीरम- 

विरम्बमाश्चु तमेहि देहान्तम् । 
आयोधेवाक्यमेतस्स्याद् 

हदशं षट्पदं परम् ॥ ८५ ॥ 
तदिदं गुणमूतमयं 

यज ख षाटोरिकं पिण्डम् । 
स्यात् त्रयोदशमायाधं 

पदेः सप्तभिरोदद्म् ॥ ८६ ॥ 
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मा देहं भूतमयं 
प्रगरह्यतां शाश्वतं महादेहम् । 

आयोधेवाक्यं तावद्धिः 
पदेरेतचतुदशम् ॥ ८७॥ 

मण्डटममर्मनन्तं 

त्रिधा स्थितं गच्छ भिचेतत् । 
 आयाधेवाक्यमष्टामिः 

पदेः पञ्चदशं विदम् ॥ ८८ ॥ 
सकटेयं बह्मविया | 

स्यातव्पञ्चदशभिः स्ट; । 
वाक्यैः पञ्चक्षरेस्त्वस्या . ` 

निष्कटा परिकीयैते ॥ ८९॥ 
प्रतिवाक्यं ययायन्त- 

योजिता परिपठ्यते 
भुवनास्थैरिति चठुदेशमभिः। एतावद्धिरिति 

चतुरदैद्याभिरेव । प्राक्स ख्यैरेकाधिकैरिति पथद्- 
र 
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शसिः। रुदसंख्यैरिति एकादशभिः। उपडतीति 

तेन अत्र शुभाशुभपेक्षीति पाठः। निःश्वासा 

सने इति तत्र हि उस्म हे देहेश भभज्ञ- 
नस्त्वं परयाह्याशु-इति पाठः, पदप्रविभागस्तु 

अविशिष्ट एव । नव भिरिति समाहृयेलस्य ए- 

कतेन इष्टेः । भुवनसं ख्यातिरिति चवुदेशभिः। 
अश्नीषोमसनातनस्विण्डति एकमेव पदम् । 

आय्यीवाक्यमिति अथात् नवमम् । पद्यमिति 
निःश्वासादो हि अभ्रीषोमसनातम त्रिपिण्डं ज 

हिहि हे महाकोशमिति पाठः, तेन अचर पञ्- 

दश्च पदानीति सिद्धम् । आयावाक्यमिति अ- 
थादर्भम् । दिरिति दधो वारे, तेन अत्र अङ्क्ट- 
मात्रमलमलकमावरणं अहिहि हे महासृक्ष्ममिति 
पाठः । आयोवाक्यमिति अथोदेकादशम् । ता- 
वद्धिरिति सप्तभिः । पञ्चदशभिवाक्येरिति, 
आयाभिस्तु इादशभिः सार्धाभिः ॥ 

निष्कटामेव बह विद्यां निर्दिशति 

तारो माया वेदकरो 
मात्रतारो नवात्मकः ॥ ९० ॥ 
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इति पञ्चाक्षराणि स्युः 
प्रोक्तव्याघ्यनुसारतः । 

बिन्दुप्राणाग्तजलं | 
मरुत्षष्ठस्वरान्वितम् ॥ ९१॥ 

एतेन राक्तयुचारस्थ- 
बीजेनारभ्यते पश्युः। 

कृतदीक्षाविधिः पूरव 
बह्मघ्रोऽपि विद्युद्धयति ॥९२॥ 

घुत्वेन तुखाद्चद्धिः 
सद्यःप्रययकारिणी । 

तारः रामरयेः पिण्डो 
नतिश्च चतुरणकम् ॥ ९३ ॥ 

राकिनीस्तोभनं ममे 
हृदयं जीवितं विदम् । 

षष्ठप्राणत्रिकूटोध्वे- 
बाहुशडाख्यविन्दुभिः ॥९४॥ 

अनच्कनासाधोवक्र- | 
चन्द्रखण्डेश्च मण्डितम् । 
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हृदयं भैरवाख्यं तु 
सर्वसंहारकारकम् ॥ ९५ ॥ 

वेदकर्श्चतुष्करः । मात॒तारः फकारः । न- 

वाता बिन्दुमाणदण्डनाभिनितम्बवामस्तन- 

कण्ठवामस्कन्धवामकणाभरणाक्षरारब्धः । ए- 
तच्च ॒ साधमायोद्वादशकमवम्रष्टप्राय॒क्ताथंसत- 
सवस्य खयमवगन्तुं शक्यत्वात् अन्थविस्तरभः- 
याच्च न भ्रातिपयेन व्याख्यातमिति न षिद- 
द्विरस्सभ्यमसूयितव्यम् । बिन्दुः शरन्यं, प्राणो 
ह, असतं स, जर व, मरुत् य; षष्ठखरः ऊः; एवं 

हस्ग्यूं । शमरयेरिति यद्यनितम्बदण्डवाम- 
स्कन्धेः, तेन दशयं नम इति । षष्ठः ऊ, प्राणो हः; 
तरिङ्रटः क्षः उष्वेवाहुञ्चः श्रखमो, बिन्दुः श्रन्यं, 
अनच्को नादः, नासा शक्तिरधोदकश्चन््रखण्डः 
अधंचन्द्रः; एवं दक्स ॥ ९५ ॥ 

स्वैसंहारकस्वमेव अस्य दशंयति 

अभिमण्डलकमध्यस्थ- 
भरवानल्तापताः । 
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वशमायान्ति शाकिन्य 
स्थानसेतेन चेदहेत् ॥ ९६ ॥ 

विस्जयत्ताः थम 

मन्यथा चडइद्रयान्त ताः 

हरीं छी र @ एभिवर्णे 
 दइादङ्रस्वरभूषतः ॥ ९,७॥ 

प्रियमेखापनं नाम 
हृदयं सम्पुटं जपेत् । 

प्रलेकमथवा द्ाभ्यां 
 सर्वेवां विधिरुत्तमः ॥ ९८ ॥ 

वशमायान्तीति हठेन मेापं इर्वन्तीदर्थः। 
प्रथममिति मेखापसामनन्त्येणेय्थः । पभिर्व- 
रिति मायावीजकामराजाभ्यां वामस्तनदक्ष- 
जानुबिन्दुसंभिन्नाभ्यां कण्ठादिदन्ताभ्यां चे- 
लेवंरूपेः । भलकमिति यथा ङ्ख व्लं्कहीं ङ्ख 
व्छं ङ्ख इति । द्वाभ्यामिति यथा व्छां ङ्ख 
हीं व्खां ह्वा इति, हिं धि च्छिद्धिहींङ्की 
व्टं कक क्कि च्छि छि हि इति। एवं खरान्तर- 
भूषितत्वेऽपि ज्ञेयम् ॥ ९८ ॥ 
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अत्रेव युवीगमो दरोयति 

त॒रखामेटकयोगः श्री- 
तच्रसद्धावद्ासने । 

य उक्तः शम्थुनाथेन 
स मया दर्तः कमात् ॥९९॥ 

अथ वित्तविहीनानां 
प्रपन्नानां च तच्वतः । 

देश्चकारखदिदोषेण 
न तथाध्यवसायिनाम्॥१००॥ 

प्रकतेव्या यथा दीक्षा 
श्रीसन्तदयागमोदिता । 

कथ्यते हाटकेदरान- 
पातारखाधिपचोदिता ॥ १०१॥ 

तदेव आह 

श्रीनाथ आयं भगव- 
न्नेतज्जितयं हि कन्द आधारे । 
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वरुणो मच्छन्दो भग- 
दत्त इति त्रयमिदं हदये ॥ १०२॥ 

वगेसंज्ञा- 
श्वतवारः कण्ठदेशगाः पूञ्याः । 

हीश्चीपूवाः सवे 
सम्बोधजुषश्च पादशब्दान्ताः॥१०५३ 

मूधंतरे विद्यात्रय- 
युक्तं भाव्यथ मनोऽभियोगेन । 

कुञुमरानन्देवां 
भावनया वापि केवटया ॥ १०९ ॥ 

गुरुणा तत्वविदा किरं 
शिष्यो यदि मोक्षमात्रकृतदृदयः । 

मोक्षेकदानचतुरा 
दीक्षा सेयं परोपनिषदुक्ता ॥ १०५॥ 

एतदीक्षादीक्षित 
 एतहिव्यात्रयं स्मरन् हृदये । 



२१६ श्रीतत्रारोके 

बाह्या्चादि विनैव हि 
जजति पर धाम देहान्ते ॥ १५६ ॥ 
धमदिषर्गेति धमोथकाममोक्षरक्षणचतु- 

वगः, तेन ध्मैनाथः, अथनाथः, कामनाथः, मो- 
क्षनाथ इति; सम्बोध आमत्रणं, तेन हीं श्री 
श्रीनाथपादेलयादिः कमः। उक्तमिति परापराया- 
त्मकम्। भावीति वक्ष्यमाणम् । अथेति विकस्ये। 
मनोऽभियोमेनेति अनुसन्धानदार्व्येनेदयथः । 

आनन्दैरिति तक्कारिभिः सुरादिभिः परं धामे- 
त्यनेन अस्या सुसु्षुविषयत्वमेव निवांहितम् ॥ 

एतदेव विव्यात्रयं निर्दिशति 
प्रणवो माथा बिन्दु- 

वणैत्रयमादितः कुयात् । 
पदपञ्चकस्य संबो- 

धनयुक्तस्याभिद्यितान्ते॥१ ०७ 
प्रणवः ओं, माया हीं, बिन्दुश्चतुष्कटतया 

रं । अभ्निद्यिता खाहा ॥ १०७ ॥ ` 
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पदपञच्चकमेव निदिशति 

सिद्धसाधनि तत्पूवं 
दाब्दब्ह्यस्वरूपिणि । 

समस्तबन्धदाब्देन 
सहितं च निङृन्तनि ॥१०८॥ 

बोधनि शिवसद्धाव- 
जनन्यामन्ितं च तत्। 

पञ्चाष्ठरन्ध्रत्यष्टाणे 
क्रमेण पदपञ्चकम् ॥ १०९॥ 

खपञ्चाणां परब्रह्य- 
विदेय मोक्षदा शिवा । 

अनुत्तरेच्छे घान्तश्च 
सत्रयोदशसुखरः.॥ ११० ॥ 

अस्य वणत्रयस्यान्ते 
त्वन्तःस्थनां चतुष्टयम् । 

वगोयश्वो न्यखबिन्दु- 
युक् पान्तोऽणत्रयाद् तः॥१११॥ 

र 
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महाहाट्करब्दा- 
दयमीश्वरीलयणेसप्तकम् । 

आमन्तं क्षमसखेति 
यणं पापान्तकारिणि ॥११२॥ 

षडर्ण पापराब्दादि- 
विमोह निपदं ततः । 

पापं हन धुन दिहि- 
दद्राणं पदमीरशम् ॥ ११३ ॥ 

पञ्चम्यन्तं षडणं स्या- 
दद्रशक्तिवरादिति । 

तत एकाक्षरं यत्त- 
दिसगनह्य कीर्तितम् ॥ ११५॥ 

तदनच्कतकारेण 
सहेकीभावतः पटेत् । 

रन्धान्धिवणां विधेयं 
दीक्षाविथेति कीर्तिता ॥११५॥ 
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माया्णैञ्च परे ब्रह्म 
चतुर्वि पदत्रयम् । 

अष्ठाणेमथ पञ्चाणै 
योगधारिणिसंज्ञितम् ॥११६॥ 

आस्मान्तसयत्मपरमा- 
तमरूपं च पदत्रयम् । 

एकारान्तं बोधनस्थं 

द्राण परिकीर्तितम् ॥११.७॥ 
रुद्रशक्तीति वेदा्णं 

स्याद्रद्रदयितेऽथ मे । 
पापं दहदहेल्येषा 

हादशाणां चतुष्पदी ॥११८॥ 
सोम्ये सदारिवे युग्मं 

षटं विन्दिपुसावहा । 
सा्ध॑वणेचतुष्कं त 

दिलेषा समयापहा ॥११९॥ 
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विद्या साधोणेखदार- 
संख्या सा पारमेश्वरी । 

पदपञ्चकस्येव वर्णविभागमपि आह पच्े- 
त्यादि । रन्ति नव । खपञ्ाणेंति पञ्ार- 
णोः, एवं ओं हीं हं बोधनि ओं हीं ह शि 
वसद्धावजननि खाहा । अनुत्तरः अ; इच्छा 
इ । घान्तः ङ । ् रयोदश्चः खर ओं । अन्तःस्था 
यरल्वाः । वगोयः अ । अश्रो ण) यलं ए 
बिन्दुयुक् पान्तः फ, एवं फे । विसगेब्रह्म स; 
रन्धाग्धीति एकान्नपथाशत् । एवं अडइडोयर- 
कवअणफे महाहाटकेश्वरि क्षमख पापान्त- 
कारिणि पापविमोहनि पापं हन हन धुन धुन 
सुद्रशक्तिवश्ात् सत् । मायाणं हीं । एकारान्तं 
बोधनस्थमिति तेन आस्मे अन्तरातमे परमाप्मे 
इति। चतुष्पदीति दह दहेति एकमेव हि पदम्। 
युग्मं पदयोः । षटं वणानाम् । बिन्दुः हूं । इषु 
फट् । सावहा खाहा । खदारेति पञाशत्। सा- 
णद् । एवं हीं परे ब्रह्मे चतुविदये योगधारिणि 

आत्मे अन्तरात्म परमात्म रुद्रशक्तिरुढ्रदयितेमे 
पापं दह दह सोम्ये सदारिवे हू एर् खाहा॥ 
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रः २ 

एतच्च अस्साक अुरुभरूपादशमलाह 

एतदहियात्रयं श्रीम- 
द्तिराजो न्यरूपयत् ॥१२०॥ 

यः साक्षादभजच्छीमा- 
ञश्रीकण्ठो मानुषीं तनुम् । 

ननु इह मच्राणां खरूपं द्रिं" वीय पुनः 
कस्मात् न उक्तमिल्याशङ््वं आह 

जत्र वीर्यं पुरेवोक्तं 
सवेत्रातुसरे दुरः ॥ १२१ ॥ 

अथंबीजप्रवेशान्त- 
र्चारायनुसारतः | 

नहि तक्किचनाप्यस्ति 
यत्पुरा न निरूपितम् ॥१२२॥ 

निष्फखा पुनरुक्तिस्तु 
नास्मभ्यं जातु रोचते । 

ननु अनेकप्रकारं हि तद्वीय, तत् केन भका- 
रेण एतदिव्याश्चङ्खय आह अर्थेलयादि ॥ 
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एतदेव अर्धेन उपसंहरति 

इयेवं मन्नवियादि- 
सखरूपसुपर्बणतम् ॥ १२३ ॥ 

इति रिवम् ॥ 
| भीमटुरूपदेशासादितमात्रखरूपपरिवः । 
एतज्ञयरथनामा निरणेषीदाद्धिक त्रम् ॥ 

इति श्रीतत्रारोकविवेके मच्रादिप्रकाद्यनं नाम त्रिंश 
माहिकम् ॥ ३० ॥ 



श्रीमन्महामाहेश्वराचायोभिनवगु्तविरचिते 
श्रीज्ञयस्थक्तविवेकाख्यरीकोपेते 
(1 11 

एकत्रिरामाह्विकम् । 
| 

विधयामायाप्रकृतिषिप्रकृतिकमध्वसप्तशारमिदम् । 
विश्वत्रिश्ूलमभितो विकासयञ्जयति कोशिकः शंयुः ॥ 
इदानीं तात्पयेतो मण्डरुखरूपं वक्तमु- 

पक्रमते 
अथ मण्डटसद्धविः 

संक्षेपेणाभिधीयते । 
तत्र तावत् चतुरखरसिद्धिमाह 

साधयित्वा दिशं पूर्वा 
सूत्रमास्फास्येत्समम् ॥ 3.॥ 

तदधयित्वा मध्यप्राक्- 
प्रतीचीष्वङ्येत्पुनः । 
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ततोऽप्यधैतदधाध- 
मानतः पुवेपश्चिमो ॥ २॥ 

अङ्कयेत्तावता दयात् 
सूत्रेण मयुग्मकम् । 

मत्स्यसन्धियं व्वेवं 
दक्षिणोत्तरयोभवेत् ॥ ३ ॥ 

तन्मध्ये पातयेस्सूष्ं 
दक्षिणोत्तरसिद्धये । 

यदि वा प्राक्पराक्तुस्य- 
सूत्रेणोत्तरदक्षिणे ॥ ४॥ 

अङ्गयेदपरादङ्गत् 
पूवौदपि तथेव ते । 

मत्स्यमध्ये क्षिपेत्सूप्र- 
मायतं दक्षिणोत्तरे ॥ ५ ॥ 

मतक्षे्राधंमानेन 
मध्यादिक्ष्वङ्येत्ततः । 

सूत्राभ्यां दिग्योत्थाभ्यां 
मत्स्यः स्यास्रतिकोणगः ॥ ६ ॥ 
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मस्स्येषु वेदाः सू्राणी- 
त्येवं स्याचचतुरख्कम् । 

विषुवच्छङ्कच्छायादिना प्रवामथोत् पथिमां 
च दिदं सायं पातश्च साधयिला जिधृक्षितचत् 
हैस्तादिक्षेत्रसास्येन प्ूवेपश्चिमदिगायतं सूर 
दव्यात् । तच सममधयित्वा मध्ये पूवैस्यां प- 
धचिमायां च दिदि अङ्येत् रेखात्रयेण चिहु- 
येदिलयथेः । तदनन्तरमपि सकटरसूत्रापक्षया 
चतु भागात्मनोऽषस्य अष्टभागात्मनस्तदधेस्य 
षोडराभागात्मनस्तद धस्य च मानमवलमस्ब्य पू 
वेपञ्चिमावङ्कयेत् दिण्दये बहिगलया तत्र तत्र 
रेखाषट्ं दयादिलथः । ततोऽपि तावता पूवेप- 
श्चिमादेग्द्रयीयतत्तदधद्रयमानेन सूत्रेण तत्न 
तत्र अङ्कस्थाने बामं दक्षिणं च परिस्थाप्य क- 
मेण दक्षिणस्यासुत्तरस्यां च दिशि भअ्रमयुग्मं 
दव्यात् येन तत्र काकपक्चाकृति मत्स्यसन्षिद्रयं 
स्यात् । तस्य मत्स्यसन्धिद्धयस्य मध्ये च पाति- 
तेन दक्षिणोत्तरायतेन सूत्रेण तदिग््रयसिद्धिः। 
यदिवेति अत्रैव पक्षान्तरोपक्रमः । भ्राक्प- 

२९ 
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रा्तख्येति सकटठेनेयथः। अपरादङ्कात् प्रवो 
दपीति अनेन अङ्कन स्वेरोषत्वेन शिक्षाया 
वचनम् । तथेवेति अनन्तयोक्तवत्। एवंच मध्य- 
मधिद्कलय दिक्चतुष्टयसिद्धिनिमित्तमूतं सूत्र- 
द्यं चतुहस्तादिरूपतया अभिमतस्य क्षेत्रस्य 
अ्मानेन दिक्षु अङ्कयेत् सर्वतः साम्यसुत्पा- 
दयितं तत्र रेखाचतुष्टयं कयादियथंः । ततो 
दिक्चतुष्टयगतेभ्योऽङ्भ्यश्च दिग््रयोत्थाभ्यां 
सूत्राभ्यां भतिकोणगो मत्स्यः स्यात् यथा पूवद्- 
क्षिणाभ्यामान्नेये, पूर्वोच्तराभ्यामेशाने, पिम 
दक्षिणाभ्यां नेते, पश्चिमोत्तराभ्यां वायव्ये 
चेति । तेषु च प्रतिकोणगेषु चतुषु मस्स्येषु वेदा- 
श्चत्वारि सूत्राणि द्यादिति चतुरखरसिद्धिः ॥ 

नयु प्रतिदाखमनेकानि मण्डलानि सन्ति, 
इह पुनः केषां सदद्धावोऽभिधीयते इदयाराङ्ं 
गभींङलय खकशाख्राधिकारेण . एषामानेक्येऽपि 

(र कर प्रधानभूतप्रतिनियतमण्डखाश्नयेण बहूभकारमु 
कानां श्रुरवतनानां कारणभूतं 

श्रधाने हि कृतो यल; एलवास् भवति । 
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इत्याशयेन श्रीत्रिकसद्धावदशतं तित्रिश्युलं 
मण्डर प्रथमं वक्तुं प्रतिजानीते 

एकस्मात्परश्ति प्रोक्तं 
दातान्तं मण्डठं यतः ॥ ७॥ 

सिद्धातन्रे मण्डठानां 
दातं तत्पीठ उच्यते । 

यत्तन्मधभ्यगतं मुख्यं 
मण्डखानां चयं स्मृतम् ॥ ८ ॥ 

मध्यशटं चित्रियं 
नवद्युखमिति स्छटम् । 

तत्र युखविधानं य- 
दुक्तं भेदेरनन्तकैः ॥ ९ ॥ 

तद्योनि मण्डठ बमः 
सढवक्मदयतय् । 

तत्पीठ इति मण्डरपीटे । तन्मध्यति तच्छ- 
ञ्देन मण्डरशतपरामशः । उक्तमिति अथात् 

` सिद्धातन्रे एव । यदुक्तम् 
"अधुना मण्डरं पीठं कथ्यमानं शृणु प्रिये । 
मण्डलानां चतं प्रोक्तं सिद्धातन्त्रे वरानने ॥ 
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तेषां नामानि वक्ष्यामि शृणुष्वेकाग्रमानसा | 
मण्डलानां वरारोहे चतं यावददुक्रमात् ॥ 

इति उपक्रम्य 
हाहारवं षन शुद्धं सामयं चित्कण्टकम् ॥ 

इत्यादि 
मध्यश्च त्रितरिश्चरं नवदयुरं तथेव च ।)' 

इति मध्यम् 
अश्वमेधसपायुक्तं मण्डलानां चते मतम् ॥ 

इलयन्तम् ॥ 
तदेव आह 

वेदाधिते चतुर्हस्ते 
त्रिभागं सवेतस्यजेत् ॥ १०॥ 

9, [५ ५७ 

भागेः षोडशभिः सवं 
तत्तसक्ेत्रं विभाजयेत् । 

चतुैस्ते इति षण्णवलयङ्गलात्मनि। त्रिभाग- 
मिति दार्धिंशदङ्कखानि । स्वेत इति चतुर्दिकम् , 
तेन परतिदिक्तं षोडश षोडश अङ्कखानि यजेत् 
दाराद्यथमवस्थापयेदिव्य्थः। तत् तसात् तरिभा- 
गस्य यागात् हेतोस्तदव शिष्टं वक्ष्यमाणननिनि- 
श्रुखवतेनोपयो गि सवं क्षेत्रं षोडराभिभौगेर्वि- 
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भजेत् चतुरङ्लानि षट्पश्चाशदधिकं शतद्वयं 
कोष्टकानि कायोणीलयथः । समस्ते हि कित्र 
चतुर्विरातिधा विभक्ते षट॒सस्तयधिकं शतपथकं 
कोष्टकानि भवन्ति यतः परतिदिक्तं हारायर्थं 
भागवचतुष्यस्य यागात् विंशलयधिकं शातत्रयं 
कोष्टकानि अवरिष्यन्ते इति तात्पथीथः ॥ 

तन्न चरिश्रुलवतेनामेव कठमुपक्रमते 

 बरह्मसन्रहयदयायथ 

मध्यं बह्मपद् स्फुटम् ॥ ३१ ॥ 

करत्वावधि ततो रक्ष्यं 
चतुथं सूत्रभादितः । 

ततस्तियेग्नजेत् सूत्रं 
चतुर्थं तदनन्तरे ॥ १२ ॥ 

कोषे चेन्दुदयं कुया- 
दहिभोगाधभागतः । 

तयोर ह्म. 
तृतीये ममणि सितम् ॥१३॥ 



२९२७ श्रीतत्रारीके 

कोष्ठकार्धऽपरं चेति 
युग्ममन्तसुखं भवेत् । 

बह्मसूत्राद्वितीयस्सिन् 
हस्ते मर्मणि निश्चखम् ॥ १४॥ 

करत्वा पू्णनदुयुगटं 
वतेयेत विचक्षणः । 

बरह्मसूत्रगतात् षष्ठात् 
तियग्मागात्तृतीयके ॥ ३९५ ॥ 

कृत्वाधेकोष्ठके सूं 
पूणेचन्द्रा्रम्बितम् | 

म्रमयेदुनघुखं खण्ड- 
चन्द्रयुग्वहिभागगम् ॥ १६ ॥ 

तियेग्भागदय लयक्सवा 
खण्डन्दोः पश्चिमात्ततः । 

कोणं यावत्तथा स्याच्च 
कुयात् खण्डं ्रमदहयम् ॥१५॥ 

सुतीक्ष्णकुटिखमरं त- 
देकं श्ुङधः प्रजायते । 



२२ छो] एकर्तंलमाहिकम् । २२१ 

हितीयस्िन्नपि गोक्तः 
शः एष विधिः स्छुटः ॥१८॥ 

मध्यश्रद्धञथ कतव्य 

तरतीये उध्वेकोष्ठके । 
चतुथार्धे च चन्द्राध- 

हयमन्तसुखं भवेत् ॥ १९ ॥ 
तच्च पृणन्दुमेकं घ्रा- 

ग्वतितं मरान्चयादययथा ! 
अन्योन्ययन्थियोगेनं 

बद्धारत्वं भरजायते ॥ २० ॥ 
एवं हितीयपाश्वऽस्य 

खण्डन्दुदहयवतंनात् । 
मध्याभ्यां गण्डिका शिष्ठा 

पराभ्यामग्रतो नयेत् ॥ २१ ॥ 
सूत्रं पाश्चदये येन 

तीक्ष्णं स्यान्मभ्यद्ुङ्गम् । 
पाश्वेदयाधरे चश्चा- 

्रह्यसूत्त हितीयकम् ॥ २२॥ 

क 
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अवधानेन संमाह्य- 
र शाक 

माचायणोहवेदिना ¦ 
वेत्पश्चान्सुखो मच्री 

(ऋ तसिश्च बह्यसूत्रके ॥ २३ ॥ 
मध्यशङः वजंयिता 

सवः पूवादितो विधिः । 
तत इति अवधितया कृतात् बह्मपदादारभ्ये 

सथः । सूत्रमिति नञ कोष्ठकम् । आदित इति 
उध्वंक्मेण । तत इति टठक्ष्यीक्रतात् चलुथात् 
सूत्रात्। तियगिति पाश्चगला । तदनन्तरे इति 
तत्समीपवातनीलयथः;, तेन चतुथसूत्रास्मनि 
म्स्थाने वामहस्तं निवेद्य ब्रह्मसूत्रापेक्षया 
चतुर्थस्य तन्ममोंपरिर्तिनः कोष्ठकस्य अधा- 
दारभ्य तद्धस्तनकोष्टकं यावत् बहिः; नतु 
अन्तभागाधेभागमानमवरम्ब्य इन्दुदयं भ्रम 
गल्या कुयात् । बह्मसू्रात् तृतीये भणि स्थि 
तमिति तदाभि स्थितभिदयथंः, तेन ततीय 
ममेणि दक्षिणं हस्तं निवेदय कोष्ठके तदधं च 
वामेन हस्तेन ्रमणादन्तसंख, नतु बहिसुख; 
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तयोः समनन्तरवतिंतयोश्चन््रयोः सं श्छिष्टम- 
न्यच्च चन्दरद्यं कुयोत् । बह्मसूत्रापेश्षयेव च 
द्वितीयसिन् ममणि वामहस्तं ददं विधाय 
अ्थादायेन्दुद्वयसंखञ्नमन्यदपि पूर्ण, नतु अन- 
न्तरवर्तितेन्दुवदधमिन्दुयुगखे, वर्तनीयम् । तेन 
ब्ह्मस् दितीयभागान्तं नयेत् येन 
अन्न वक्ष्यमाणक्रमेण गण्डिकासंश्छेषः स्यात् । 
अतं एव विचक्षण इति उक्तम्। बह्मसूत्रगतादि- 
ति बह्मपदमवधिं कृता स्थितादिखयथंः । ष्ठात् 
भागादिति, सूत्रात् पुनः सप्तमात् । ततीयके 
इति उध्वगलया । पूर्णेति पाश्चायद्वितीयचन्द्रापे- 
क्षया । यत् वक्ष्यति खण्डन्दोः पञथिमादिति, 
तेन दितीयाधेककोष्ठकसूतरपृषठे दक्षिणं हस्तं 
निवेदय अन्तःस्थपूणचन्द्रायादारभ्य उन्सुखमू- 
ध्वैसुखं बहु पाख]क्षित्निस्विरिष्टभागपयन्तं 
सूत्रं भ्रमयेत् । कथमिलयाह खण्डचन्द्रयुगिति 
खण्ड चन्द्रेण युञ्यते सोऽज्ास्ति तदाकारमिति 
यावत् । ततोऽपि त॒तीयाद्धकोष्ठकात् तिथे- 
ग्भागद्रथं यक्ता अथौत् तद्दितीयभागसूतराधे- 
पृष्ठे दक्षिणं हस्तं निवेदय पश्चिमात् युनः ख- भ 
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ण्डन्दोरारभ्य तरसूत्रसमनन्तरव्तिंतखण्डन्दु- 
प्रान्तकोरिसूपं कोणं यावच रमयेत् येन अ 
मणं तथा खण्डचन्द्रयुक् स्यादियेवं खण्ड, 
नत पूण, श्रमद्वयं कुयोत् येन सुतीक्ष्णकुरि- 
छायं श्रङं स्यात्। तत इति आदययादिति च पाटे 
त॒ ततः. पश्चिमात् खण्डन्दोरारभ्य आयात् 
परथमवतितात् खण्डचन्द्रात् यामा्यूवेमितिवत् 
कोणं यावदिति व्याख्येयम् , नलु पूवैवाक्ये च- 
नद्रयुगिति चन्द्रयुग्ममुत्तरत्र च पश्चिमादाथाच 
खण्डन्दोः खण्डं भ्रमद्वयं कुयोदिलादिना इन्दु- 
द्यस्येवं वतनीयतया भरकरान्तस्वादायशब्दस्य 
परामक्नीयत्वाभावादानथक्यात् च । एतदेव 
श्ुङ्ान्तरेऽपि अतिदिशति हितीयसिच्चिलयादि. 
ना, अच्र तु पाणिविनिवेश्च एव अन्यथेति षि- 
रोषः । एवं पाश्वेश्रङढयवतेनामभिषाय मभ्य- 
शृङ्वतनामपि आह मध्येलयादि । तृतीयेति बह्म. 
सूजापेक्या । उर्ष्वेति नतु तियेक् । अन्तरं ख- 
मिति नतु बहिमखम् । तदिति अधचन्द्द्वयम्। 
एकमिति एकमेकं, तेन पर्णन्दुद्यमपीखथैः । 
अत्रेव प्रयोजनमाह यथेदयादि । एतदेव पा-ा- 
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न्तरेऽपि अतिदिराति एवमिदयादिना। अस्येतिम- 
ध्यश्ुह्गस्य। श्छिष्टेति उष्वाधरमेरनया। नयेदिति 
कषेत्रान्तम् । एवं प्रवक्त्रे वतेनामभिधाय पर- 
त्रापि वक्तुमुपक्रमते पार्थेलयादिना । द्वितीयक- 
मिति अपराधेगतत्वात्। उरहवेदिनेति अतिदेशा- 
यथोवधारणने पुण्यात् । एवं च अनेन फं कार्य- 
मिदयाहं भवेदिल्यादि । मध्यश्चद्धं वजयिसवेति 
त्स्थाने दण्डस्य वतयिष्यमाणसवात् ॥ 

इदानीं दक्षिणोत्तरपाशंयोः शरद्धवतनामाह 
ततो यदुन्मुखे खण्ड- 

चन्द्रयु्मं पुरोदितम् ॥ २९॥ 
ततो दयेन कतेव्या 

गण्डिकान्तःसुसंगता । 
दयेनाय्रगसूत्राभ्यां 

मध्यश्रुदयं भवेत् ॥ २५ ॥ 
पुरेति पूर्वश्रुखवतेनावसरे। सुसङ्गतेति पाशच- 

श्ुङ्खयोः ॥ २५ ॥ 
एवमत्र अिश्रुखजयं वतेयित्वा तदधोवतिं 

पद्मायपि वतेयितुमाह 
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अधो भागविवृद्यास्य 
पद्यं वृत्तचतुष्टयम् । 

ततश्चक्रं षोडज्ारं 
दादशारं हिधाथ तत् ॥ २६॥ 

मध्ये कुरेन्वरीस्थानं 
व्योम वा तिरक चवा) 

पद्मं वाथ षडरं वा 
वियद्भादराकं च वा ॥ २७॥ 

तरित्रिद्यट्जत्र् सप्तारे 
श्िमात्रेण मध्यतः । 

पद्यानामथ चक्राणां 
व्योञ्नां वा सप्तक भवेत् ॥२८॥ 

मिभितं वाथ संकीर्णं 
समासव्यासमेदतः। 

अधोऽस्येति शूरस्य, दण्डस्य तु उपरिष्टात् । 
तस्य हि अध एव अवस्थानसुचितम् । अत 
एव एषां श्येन अन्तराच्छादनम् , एभिस्तु 
दण्डस्येति । अत एव उक्त 

००००९ पश्च तद्धागाः पञ्जपीटतिरोदिताः ॥ 
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इति । भागद्च्येति एकद्यादिक्रमेण । द्विधा त 
दिति चतुर्विशल्यरम् , तेन आदो द्वादशारं, ततः 
षोडशारं चवुर्विशलरं चेति! तिरुकमिति बिन्दु. 
मात्रकम्। श्छिष्टमात्रेणेति नतु आच्छादकस्वेन । 
वाशब्दो बिकस्पे । सङ्करोऽत्र समस्तते पद्यचक्र- 
उयोश्वां उयस्तत्वे वा पद्यचन्छयोः पद्यव्योभ्रोश्चतऋ- 
व्योश्नोव एकसिन्नरे । स्थितिमिश्रवं तु एथ- 
गरेषु अवस्थानम्। तेन एकस्मादारभ्य षड्यावत् 
दविकेषु परत्र तदेककेषु षट् प्रकाराः। एवं त्रिका- 
णामेककेः सह षडेव । एवं द्विकानामपि तरिकेः 
सह षट् । त्रयाणां मिश्रतायामेकस्य पञ्चधा 
स्थितवेकन्र चिकं एकच द्विकं पञ्चसु एकका- 
नीति एकः, एकन्र एककमेकन्र त्रिकं पञ्चसु 
दिकानीति हितीयः, एकन एककं एकत्र द्विकं 
पञ्चसु त्रिकाणीति तृतीय इति त्रयः! चलतुधो 
स्थितो तु एकत्र त्रिकं दयोर्िके चतुषौ एकः 
कानीति एकः, एकत्र दिकं द्यो खिके चतुषु एक- 
कानीति द्वितीयः, एकच एककं दयोष्धिके चः 

तष वरिकाणीति तृतीयः, एकत्र एककं दयोः 

खिकं चतुषु दिकानीति चतुथः, एकत्र त्रिकं 
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दयोरेकके चतषै दिकानीति पञ्चमः, एकर 
द्विकं द्रयोरेकके चतुष त्रिकाणीति षष्ठ इति 
षट् । त्रिधा स्थितो तु द्वयोर्दिके दयो चिक त्रिषु 
पककानीति एकः, द्रयोर्िके इयोरेकके चिषु 
विकाणीति दितीथः. द्योखिके दयोरेकके तरिषु 
दिकानीति त्रतीयः इति चयः । दयोखिधा 

स्थितो तु एकत्र एककं भिषु द्विकानि तरिषु 
त्रिकाणीति एकः, एकत्र हिकं तरिषु एककानि 
विषु तरिकाणीति हितीयः, एकत त्रिकं चिषु 
द्विकानि त्रिषु एककानीति तृतीयः इति चय 
एवेदयेवं चयचखिरात् ¦ आदो पद्मं, तदनु चक्रम्; 
आदो वा चक्र, तदनु पद्ममिलादिरूपेण कम- 
ठ्यत्ययादिना संकरादो दिकान्येव अरासक्के 
मिश्रीक्रियन्ते इति विरेषाभिधानेऽनेकश्रकार. 
भरसङ्गादेकः पकारः । एवं त्रिकाणामपि कम- 
व्ययेन संकीणेतायामेक इति पञत्रिशत् , 
एषामेव अरासक्तके स्थितिनेययेन सस्तभिथ- 
णने पथ्चचत्वारिंशदधिकं शतद्वयं भवति । केव. 
खानि पद्यानि चक्राणि व्योमानि वा स्वेत्रेति 
त्रयः भकाराः+जयमपि सवत्र चेखेकः, दिकान्यपि 



२९ छो० 1 एक्त्रिशमाहिकम् । २३९ 

सवत्रेति पकारोऽपि विरोषाभिधानेऽनेकथकार-. 
प्रसज्ञात् . दहिकत्वसामान्यादेक एवेयमिश्भेदा 
अरासक्तकेऽपि एकरूपत्वात् विशेषाभावात् प- 
ञ्ेति साधं शतद्वयम् । एषु च प्रकारेषु चिका- 
दीनां कऋमव्यलययादिना संकरे तिकदिकेकानां 
च मिश्रतायामनेकप्रकारोदयाद्ानन्यमिति नं 
तत्परिगणनम् ॥ 

इदानीं सवेतोऽवस्थापितं न्िभागरूपं क्षें 
महीतुमाह 

षे € ५ 

ततः श्त्रावमानन 

क्षत्रं तत्राधिकं क्षिपेत् ॥ २९॥ 

ततच्िश्ूखपद्यचक्रादिवतेनानन्तरं तत्र षो- 
डशभागविभक्ते चतुःषष्यङ्कटखात्मनि परि. 
हीते क्षेत्रे अधिकं क्षेत्रं क्षिपेत् चिकीषितद- 
णडद्रारादिवतना्थं गरहीयादिदयथंः । नयु अधिकं 
नाम अत्र किं भाद् सवेतस्यक्तक्षेत्राभिप्रायेणेव 
विवक्षितसुत अन्यथापीाशाज्ञय आह क्षे्राधे- 
मानेनेति त्रिश्रुखादिषतेनाथं परिण्हीतस्य क्षि 
त्रस्य द्वाद ङ्खास्मकं भागाष्टकरूपं यद्ध, 
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£ ^ तन्मानेनेयर्थः । तेन प्रतिदिक्कं षोडशाङ्कखाश्च- 
त्वारो भागाश्च भवन्तीति भावः ॥ २९ ॥ 

 एवमधिके क्षेत्रे क्षिपे किं कायेमिलयाह 

तत्र दण्डः स्मरतो भागः 
, षड रामर्साशर््छः | 

सुतीक्ष्णाः सुरक्ताभः 
क्षणादावेरकारकः ॥ २० ॥ 

यासा कुण्डङिनी देवी 
तरह्मख्या महोमिणी । 

सा षडश्रेण कन्दाख्ये 
स्थिता षड्देवतास्मिका ॥३१। 

अष्मागेश्च विस्तीर्णो 
दीघेश्चापि तदधतः। 

ततो दाराणि कायोणि 
चित्रबतनया कमात् ॥ ३२॥ 

क भाग इति आयामात् दण्डामङसार्यो रिव 
उया्तिमाह या सेदयादि। षडश्रेणेति उपरृक्षिते । 
षड्देवतात्मिकेति । यदुक्तं 
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हाहाराया महारावा घोरधोषा भयंकरी । 
फेङ्ारिणी महाज्वाला कन्दे षडसरम्पटाः ॥/ 

इति । अष्टभागेरिति भागशब्दोऽङ्खवचनः, 
तेन राभ्यां भागाभ्यामिखथेः । विस्तीण इति 
अथोदमरसारकः । तदधेत इति चतुभि 
रङ्कः । तत इति दण्डवतंनानन्तरम् ॥२२॥ 

चित्रामेव वर्तनां ददोयति 
 वेदाश्रायतरूपाणि 

यदिवा वृत्तमात्रतः । 
द्ण्डद्वारवतेना च अयत एव भविष्य- 

तीति न इह विभज्य व्याख्यातम् ॥ | 

इदानीं श्ुहवतेनामेव भेदसुखेन निदिंशति 

स्पष्ठशुङ्कमथो कुया- 
यदिवा वेपरीलयतः ॥ ३३ ॥ 

उन्सुखं चन्द्रयुग्म वा 
भङ्क्ता कुयाचतुष्टयम् । 

कुटिलो मध्यतः स्पष्टो- 
ऽधोभुखः पाश्वगः सितः॥३५॥ 

३१ 
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उत्तानोऽर्थोऽसमः पणेः 
शिष्टो मन्थिगतस्तथा । 

चन्द्रस्येत्थं दादश्धा 
वतना मभेदिनी ॥ ३९८ ॥ 

अन्तवेहिसुखत्वेन 
सा पुनदिविधा मता । 

स्पष्टशङ्गमिति मध्यश्ङ्गवत् पूर्वदिगाभि- 
मुख्येन भागत्रयेण वतितम् । वैपरीलयत इति 
पागिव अस्पष्टम्। उन्मुखं चन्दरयुग्ममिति चतुथ- 
मर्मसंलन्नतया वतितम् । भड्क्तवेति दिधा वि- 
धाय । चतुष्टयमिति अथात् चन्द्राणाम्। मध्यतः 
कुटि इति अन्तरपि अधेचन्द्राकारः। मध्यतः 
स्पष्ट इति प्राग्वतिंताकार एव । मध्यत इति का- 
काक्षिवत्। अधोमुख इति बहिः कथंचि्छम्ब- 
मानाधचन्द्राय इत्यथः । पाश्चग इति स्पष्श्ु- 
डवत् दक्षिणोत्तराभिसुख्येन वर्तितः । उत्तान 
इति उ्वेमुखः । अर्धोऽसम इति अर्धेन असम 
एकचन्द्रातमा रेखाप्रायः । पूणे इति वैरक्ष- 
ण्यात्। श्छिष्ट इति मृखासभ्रति अन्योन्यासद्गेन 
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उत्तमानि रजांसीह 
देवतात्रययोगतः । 

परा चन्द्रसमनसख्वा 

रक्ता देवी परापरा ॥ ७० ॥ 
अपरासा परा काटी 

भीषणा चण्डयोगिनी । 
तथाहि भाग्ब्याकृते प्रथमप्रकारषटै एव स- 

रूपाणामेव द्िकानां सखूपेरेव एककेमिश्रणे 
पद्यचक्रयोरेकस्ाद्रादारभ्य षट् यावत् परत्र 
पद्येन चक्रेण व्योञ्चा वा सहस्थितावष्टादश्च । 

एवं पद्मव्योम्नोरष्टादश, चक्रव्योश्नोश्च अष्टाद्- 
शेति चतुष्प्ाशत् धकाराः । एषामरासस्तकने- 
यदेन सकप्तभियुणने अष्टसक्षयाधेकं रातन्रय 
जायते । तेषामपि द्वारमेदात् द्वाभ्यां युणने 
षट्पञ्चोशादधिकानि सप्त रातानि जायन्ते। तेषा- 
मपि चन्द्रभेदात् चतुविंश यणने चतुश्चत्ा- 
रिद्दधिकशतोपेतानि अष्टादश ` सहस्राणि । 

तेषामपि पीठभावाभावाभ्यामष्टाशीयधिकशच- 
-तद्धयोपेतानि षदिंशत् सहस्राणि । तेषामपि बी- 
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थीभावाभावाभ्यां षट्सप्तयधिकडशातपश्चकोपे- 
तानि इासप्ततिः सहस्राणि,-इयेवं विकस्पान्त- 
रेस्तिखः कोटय एकससतिरंक्षाणि अ्टपथा- 
दत् सहखराणि द्वादश्चाधिकानि नव रातानि च 
जायन्ते । अभ्रैव च एकत्र पद्यचक्रे, एकत्र पद्य- 
व्योमनी, एकत्र चक्रव्योमनी, एकत्र पद्यम्, 
एकत्र चक्र, परत्र व्योमेदयादिना समस्तव्य- 
स्तविरूपद्विकेकमिश्रणेन उत्पन्चमेदानामरानै- 
यल्यादिना समनन्तरोक्तवत् स्तादिभिथेणने 
अनेकभरकारोदयः, पमेदान्तराणां तु तथा युणनें 
कियती संख्येति कष्टश्रीघर एव प्रष्टव्यः । तत 
इति ारवतेनानन्तरम् । कारीति इष्णापि ॥ 

अत एव अस्य इयत् माहास्म्यमिदयाह् 

दष्ैतन्मण्डटं देव्यः 
सवी लयन्ति सवेदा ॥ ४१ ॥ 

अनचितेऽप्यदीक्षेण 
दषे दीक्ष्येत मातमिः । 

, एवं मण्डखानन्ततामुपपाय प्रसङ्गात् रजो- 
€ दानादि निरूप्य अनन्तमेदत्वेऽपि च्रिश्रुरस्ये- 
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व इह प्राधान्यात् तदाश्रयेण सुख्यान् भेदान् 
संक्षेपतः परिगणयति 

किंवातिबहुनोक्तेन 
त्रित्रिश्चखारसक्तकाः ॥ ४२॥ 

शुटयागाः षट् सहसा 
प्येवं साधदातद्यम् । 

यद्वा किमनेन मण्डखानन्यप्रतिपादनेन 
(तिधिश्ूेऽत् स्वार." “1 (३१।२८) 

इत्यादिना उपक्षिप्त प्रकाराणां साधं शात- 
दथमेवसमुक्तदिरा अधेसप्तकावरम्बनेन चन्द्र 
भेदात् चतुविंश संगुण्य षट् सहलाणि शरुल- 
यागा इति वाक््याथः । 

शूलानि स्युः षर् सदसराण्यूनं साधेशतदयात् । 
इति उनमिति उना इति वा अपपाठट एव 
अनन्वितखात् तरतीयास्थाने पञथम्यनुपपत्तेः 
किंच अन्न साध रातद्यं युण्यम् , अरासप्तका- 
वटम्बनटब्धाश्चन्द्रमेदाश्चतुविरतिद्णकाः, यु- 
णितरारिश्च षट् सहस्राणि । तदे तदूनप- 
दपाठे युण्याकथनात् निमृरतामियात् । नहि 
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अचर य॒ण्यं किंचित् भागपि उक्तमस्तीति 
आस्तामेतत् । प्रायश्च अयं शोकः 

(ततो रजांसि देयानि“. "` ॥ (३९ श्लो ०) 

इयतः पूर्वं न्याय्यो येन सर्वं सङ्गतं स्यात् ॥ 
नतु एवं माहात्म्यमस्य. कुतस्यमिलया- 

राङ्खय आह 

यासा देवी परा राक्तिः 
प्राणवाहा व्यवस्थिता ॥ ४२ ॥ 

विश्वान्तः कुण्डराकारा 
सा साक्षादत्र वर्तिता । 

तस्वानि तचदेव्यश्च 
विश्वमस्मिन्प्रतिष्ठितम् ॥ ९ ॥ 

एतदेव अंरातो दशयति 
अत्रव तन्तुमात्रेण 

तिस्रः गृखरगाः सिताः । 
आसनसेन चेच्छया 

भोगसोक्षप्रसाधिकाः ॥ ९५ ॥ 
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3 

तास्तु मोक्षेककामस्य 
शुखाराविदमध्यकाः । 

 तसादेनं महायागं 
महाविभवविस्तरेः ॥ ६ ॥ 

पूजयेद्धूतिकामो वा 
मोक्षकामोऽपिवा बुधः । 

अस्य दशेनमात्रेण 
भूतवेताटगुद्यकाः ॥ ५७॥ 

परायन्ते दश विरा 
रिवः साक्षासप्रसीदति । 

मन्दरक्तिबखाविद्धोऽ 
प्येतन्मण्डटपूजनात् ॥ ४८ ॥ 

सततं मास्रषटेन 
त्रिकज्ञानं समश्चते । 

यतस्माप्य हेयोपादेय 
स्वयमेव विचायं सः ॥ ४९ ॥ 
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देहान्ते स्याद्धेरात्मा 
सिदिकामोऽथ सिद्यति । 

तन्तुमात्रेणेति विकस्वरेण रूपेणेयथः। तुर- 
वधारणे, तेन ता एव इच्छाया इयथैः। शुखारा- 
विद्धमध्यका इति ओन्मनसपद्यत्रयरूपा इति 
यावत् । तदुक्तं भार् 
(एता एव तु गिति मेदप्रसरे कपो विकाषमायाम्यः | 
अन्योन्यासंकीणोस्स्वरात्रथं गरितभेदिकास्तु ततः ॥ 
पद्मत्रस्योन्मनसी तदिदं खादासनत्वेन । ( १५।३४१ ) 

इति । तस्मादिति परशक्तयधिष्ठानादेर्ैतोः 

न केवर्मस्य एवं माहात्म्यं, यादेतद. 

भिन्ञस्यापीलयाह 

मण्डटस्यास्य यो व्याप्ति 
 देवतान्यासमेव च ॥ ५० । 
वतनां च. विजानाति 

स गुरुखिकरासने । 
तस्य पाद्रजो मृधि 

धायं रिवसमीहिना ॥ ५१ ॥ 
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अत्र सृष्टिसितिध्वंसान् 
कमात् जीनपि पूजयेत् । 

तुथ त॒ मध्यतो यदा 
सर्वेषु परिपूरकम् ॥ ५२ ॥ 

अत्रेति चिश्चुखत्रये । मध्यत इति खेरी. 
स्थाने । सवेषिति त्रिष्वपि कमेषु ॥ ५२ ॥ 

एतद तिदेशद्वारकमेव यागान्तरमाह 
चतुखिदुरं वा गुक्त- 

दण्डं यागं समाचरेत् । 
तत्र तत् पूजयेत्सम्यक्ः 

स्फुटं कमचतुष्टयम् ॥ ५३ ॥ 
गुक्षदण्डमिति त्स्थाने हि अस्य मध्यश्च 

भवेदिति भावः । अस्य च इयानेव पू्ैसमात् 
विषः ॥ ५३ ॥ 

एतच्च अस्त्कथितमागमान्तरेष्वपि उक्त. 
मिदाह | 

इदयेतत्कथितं युपे 
षडधहद्ये परे । 
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षट परोक्तं सूचितं श्री- 
सिद्धयोगीन्वरीमते ॥ ५४ ॥ 

अग्रतः सूत्रिता तु 
 मण्डटं सवकामदम् । 

 महाशूरुसमोपेतं 
पद्म चक्रादिभूषितम् ॥ ५५ ॥ 

हारे हारे टिखेच्छ्ररं 
वजयितवा तु पश्चिमम् । 

कोणेष्वपिच वा कार्यं 
महाशुरं द्रुमान्वितम् ॥ ५६ ॥ 

अम्रताम्भोभवारीणां 

शुखभरे तु त्रिकं त्रिकम् । 
शूर इत्थं प्रकतेन्य- 

मष्धा तत् त्रिधापिवा ॥५५॥ 
एवं संसूचितं दिव्यं 

खेचरीणां पुरं विति । 
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गुते रहस्यरूपे शाखे षडधंहृदये इति तिक- 
हदये । सूचितमिति नतु साक्षादुक्तम् । त्रस 
मेव यन्थमाह अयत इत्यादि । पश्चिमं वरजयि- 
त्वेति परूजाधिकरणतया यदस्ति 

पिमं चिधरतं कायम् ००७७७७०९ ०००७०००० ०००७ | 

इति । असर ताम्भोभवारीणामिति अश्रता- 
म्भोभवश्चन्द्ः, तस्य अरीणां पद्मानामिय्थः 
अष्टधेति त्रिधेति चतुरेकशूखाभिप्रायेण ॥ 

न केवरमेतदत्रैव उक्त, यावद्न्यत्रापील्याह 

स्थानान्तरेऽपि कथितं 
श्रीसिद्धातच्रश्षासने ॥ ८ ॥ 

एतदेव आह 
कजं मध्ये तदर्धेन 

श्ख्गृह्मणि तानि तु । 
णखङ्क मण्डटं कल्प्यं 
कमलं च पूरणे ॥ ८९ ॥ 

एवं श्रीत्रिकसद्धावोक्त शखाजविन्यास 
मभिधाय; राचखरान्तरनिरूपितमपि अभिधातु 
मसुपक्रमते 

। 
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अथ शराव्जविन्यासः 
श्रीपूवे तिरिरोमते । 

सिद्धातन््रे ्रिककुडे 
देव्यायामटमाट्योः ॥ ६० ॥ 

यथोक्तः सारशाखे च ` 
तन्रसद्धावगुद्ययोः । 

तथा प्रद्यते स्पष्टं 
यदयप्युक्तकमाद्रतः ॥ ६१ ॥ 

यथ्यपि उक्तगल्येव गताथः शुखविन्यासः, 
तथापि सांप्रतं भ्रीपूरवेराखरादो यथा किचि 
दिरोषकष्रयोजकीकारिेण उक्तः; तथा तेनेव 
प्रकारेण स्पष्टं षरदर्यते हृदयङ्खमतया अभिधी- 
यते इत्यथः ॥ ६१ ॥ 

तत्र प्राधान्यात् प्रथमं श्रीपूर्वैशाखोक्तमेव 
दशेयति 

® ०, 

वेदाशध्रिते तरिहस्ते प्राक् 
पूवमधं विभाजयेत् । 
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हस्ताधं सवेतस्तयक्त्वा 
पूरवोद्ग्याम्यदिग्गतम् ॥ ६२ ॥ 
= भ व्यहेः कोषठकरूधष्वं- 

स्तियक् चा्टहिधात्मकैः । 
ही हो भागो परित्यज्य 

. युनदक्षिणसोम्यगो ॥ ६३ ॥ 
प्राक् त्रिहस्ते इति अनन्तरं हि दारां हस्तस्य 

प्रक्षेपात् चतुहैस्ता भविष्यतीति अभिभ्रायः, 
तेन एतत् तयङ्करेः कोष्टकेरिति वक्ष्यमाणत्वात् 
्वातरिश्द्धा विभजेदिति सिद्धम्। एवमतोपि प्रवा - 
दिदिक्त्रयात् द्वादश द्वादश अङ्कलानि लक्त्वा 
पूवैमधेमूध्वगलया अष्टमिख्यङ्कलेः कोष्ठकः पा- 
गलया च षोडदाभिर्विभजेत् । एवं विभक्तात् 
पूवेसादर्घात् पुनरपि दक्षिणोत्तरपा वयोः पङ्कि- 
करमेण अन्तगतो द्वो दो भागौ लजेत् येन 
पार्वगलया इादश कोष्टकानि अवशिष्यन्ते यदे- 
तावतेव शुरं सिच्छेत् ॥ ६३ ॥ 

प्रथमतः पाशवेवर्तनामाह 
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ब्रह्मणः पाश्चयोर्जीवा- 
चतुथात् पूवेतस्तथा । 

भागधेभागमानं तु 
खण्डचन्द्रहययं दयम् ॥ ६९ ॥ 

इह ब्रह्मसूच्रवज जोवरब्दवाच्यानि सूत्रा 
णील्युभयोरपि पाश्वयोब्रह्मसूत्रादारभ्य यत् 
चतुथं जीवसूत्र, ततः पूवेतः पवस्यां दिरि 
तथा यत् चतुथेमेव जीवसूत्रं, ततो भागमा्नेन 
भागाधंमानेन च सूत्रेण अधचन्द्रह्वयं स्यात् । 
पाश्वद्रयाभिप्रायेण तु द्यं इयमिति वीप्सया 
निदेशः ॥ ६ ॥ 

कथमित्याह 
तयोरन्तस्ततीये तु 

दक्षिणोत्तरपाश्चयोः 
जीवे खण्डन्दुयुगरं 

कुयोदन्तभ्रमाद्रधः ॥ ६५८ ॥ 
तयोरपरममस्थं 

खण्डन्दुदयकोरिगम् । 
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बहिभ्च॑खं अमं कयात् 
खण्डचन्द्रहयं दयम् ॥ ६६ ॥ 

तद्द्रह्यणि कुर्वीत 
मागभागाधेसंमितम् । 

यतः पा्चगला चतुर्थात् जीवादारभ्यते, यत्र 
च भागमानस्वात् द्वितीये जीवे विश्राम्यति; 
तयोर्जीवयोरन्त्मध्ये यस्तरृतीयो जीवोऽर्थात् 
पूवैतश्चतुथं एव, तत्र ओचिलयात् वामं दक्षिणं 
वा हस्तं निवेदय उभयोरपि पाश्चयोरन्तः, न- 
तु बदहिशमात् , बधस्तदतेनाभिज्ञः खण्डचक- 
दयं कुर्यात् । किन्तु अधेमानस्य खण्डचन्द्रस्य 
वक्ष्यमाणया अयं विशेषः-यत् चतुथभागा- 
दारभ्य वर्तनेति । तयोरुभयोरपि पाश्वयोरपर- 
सिन्नन्तःपवेरागल्या चतुथोपेक्षया ततीये म- 
मणि एकं करं निवेद्य समनन्तरवतितख- 
णडन्दुद्यायकोरिसंल्नसेन बहिुखं, नतु अ- 
न्तम॑खं, ् रममथात् द्विः कुर्यात् येन उभयत्र ख- 
ण्डचन्द्रयोदयं द्वयं वतितं स्यात् । तद्वदिति 
उभयोरपि पाश्वयोरपरसिन्नेव ` तृतीये 
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क्षया दितीये ममंणि एकं करं निवेदय खण्डन्दु- 
दयकोरिगं दक्षिणोत्तरायतसुत्रसंरत्तया अत 
एव अन्तमुखं ्मद्यं कयात् येन भागमान- 
भागाधमानं च खण्डचन्द्रयोद्रेयं इयं स्यात् ॥ 

एवं पाश्ववतनानन्तरं श्रङ्वतैनायां कते- 
व्यायां प्राधान्यात् मध्यश्चङ्गवतेनामाह 

ततो दितीयमभागान्ते 
ब्रह्मणः पाश्वयोदेयोः ॥ ६७ ॥ 

हे रेखे पृर्वगे नेये 
भागव्यंाशमे बुधः । 

एकार्धन्दुध्वेकोरिस्धं 
बह्यसूत्रा्रसङ्कतम् ॥ ६८ ॥ 

सूत्रहयं प्रकुर्वीत 
मध्यश्युद्गपरसिद्धये । 

ततोऽपि बह्मसूत्रस्य इयोः पाश्वयोरूध्व- 
क्रमेण यो द्वितीयो भागो पूषेगे इ्युक्ते तन्मू- 
खात् तदन्तं यावत् बुधतरादेव भागमानच- 
नद्राधेकोरिसंश्छेषेण द्वे रेखे नेतव्ये यथा विस्ता- 
रात् भागन्यंरोन शाम्यतः । तेन अङ्करेन 

रर 
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विस्तीर्णां अङ्कख्त्रयेण च दीघां गण्डिका 
स्यात् 1 अन्यस्य गण्डिकया संश्िष्टतादेकस्य 
अर्धभागमानस्य इन्दोरूष्वेकोटित आरभ्य 
बहमसूत्रस्य अथे लप्नं सूत्रद्वयं विदधीत येन 
मध्यश्यद्ग सिच्छेत् ॥ 

इदानीं पाश्वश्वुह्वतेनामभिधत्ते 
तदमपार्व॑योजीवात् 

सूत्रमेकान्तरे धतम् ॥ ६९ ॥ 
आदिद्धितीयखण्डन्दु- 

कोणात् कोणान्तमानयेत् । 
तयोरेवापराज्ञीवात् 

प्रथमार्धेन्दुकोणतः ॥ ७० ॥ 
तद्देव नयेत्सूघरं 

शृङ्गदितयसिद्धये । 
तस्य मभ्यश्ुद्धस ये अथभूते मण्डरगते 

पाश्च तयोरथोत् यश्चतुथो जीवस्तमवल- 
म्ब्य आदो कइत  आन्तरापेश्चया द्वितीयो 
बाह्यो भागमानो यः खण्डन्दुस्तस्य अयको- 
टेसरभ्य आग्नेयस्य एेशस्य च कोणस्य षष्ठभा- 
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गात्मकमन्तं यावत् सूत्रं नयेत् यतस्तदेकेन 
भागेन अन्तरिते देशे धृतं 

0 वह्धिमागगम् | ( १ ६ छो © ) 

इति दशा भागत्रयसंमिते स्थाने स्थितमिदयर्थः । 
तयोरेव अथपाश्वयोरपरात् चतुथौपेक्षया तती- 
यात् जीवात् पोक्तगलया पवैतश्चतु्थ॑भागाधात् 
त॒ प्रथमस्य आन्तरतया वर्तितस्य अधभागमा- 
नस इन्दोः कोणतस्तद्वदेव प्वोक्तगद्या षष्टभा 
गान्तमेव सूत्रं नयेत् येन पाश्चेशरङ्गसिद्धिः ॥ 

एवं पूरवेसिन् क्षेत्रा त्रिश्रुरं वतेथिता, 
अपरस्िन्नपि दण्डादि बतेयितुमाह 

कषेत्राधे चापरे दण्डो 
हिकरर्छन्नपञ्चकः ॥ ७१॥ 

षडस्ततं चतुर्दीधं 
तदधोऽमरुसारकम् । 

वेदाङ्र च तदधो 
मूर तीक्ष्णाग्रमिष्यते ॥ ७२ ॥ 

आदिश्ेत्रस्य कुवीत 
दिक्षु दारचतुष्टयम् । 
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हस्तायामं तदर्धं वा 
विस्तारादपि तत्समम् ॥५७३॥ 

दिगुणं बाह्यतः कुयो- 
ततः पद्मं यथा श्रृणु । 

एकेकभागमानानि 
कुया दत्तानि वेदवत् ॥ ७ ॥ 

दिक्ष्वष्ठो पुनरप्य्ठ 
जीवसूत्राणि षोडश । 

हयोद्योः पुनमध्ये 
तत्संख्यातानि पातयेत् ॥७९५॥ 

एषां तृतीयघ्रत्तस्थं 
पाश्चजीवसमं मम् । 

एतदन्तं प्रकुर्वीत 
ततो जीवाग्रमानयेत् ॥ ७६ ॥ 

यत्रैव कुत्रचित्सद्घ- 
स्तत्संबन्धे श्थिरीक्कते ! 

तत्र कृत्वा नयेन्मन्री 
पत्राम्राणां प्रसिद्धये ॥ ७७॥ 
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को ९। क € 

एकेकस्सिन्दटे कुया- 
त्केसराणां त्रयं त्रयम् । 

हिगुणाष्टाहृरं कायं 
तद्वच्छुटुकजत्रयम् ॥ ५८ ॥ 

द्विकर इति वक्ष्यमाणदारक्षेत्रेण सह । 
छन्नपञथक इति अस्य हि भागचतुष्टयं छन्न 
पीठेन च एक इति । यदुक्तं 

'द्विकरं पश्च तद्धागाः पथ्चषीठतिरोहिताः 
रोषमन्यद्धवेदुख्यं पथुत्ाद्धागरसमितम् ।।' 

ति । वेदाङ्खरुमिति अङ्कटोक्तो षडङ्कखानि 
विस्तृतं चत्वारि अङ्कलानि आयतमामरसार- 
कम् । तीश्णायमिति एकाराक्ृति । आदिक्षे- 

स्येति त्रिहस्तस्य । हस्तायाममिति मधभ्यसू- 
त्राणां प्रतिपाश्व भागचतुष्टयथहेण तदधं हस्ताधं 
द्वारस्य भागचतुष्टयेनेव विस्वतखात् । बाह्यतो 
दिणमिति भरतिपाश्वेमधिकस्य भागचतुष्टयस्य 
परक्षेपात् तत्सममिति कण्ठवत् कपोरस्यापि 
भागद्रयेनैव विस्तरतखात् । इदानीं दण्डक्षे- 

्रगतभागचतुष्टयस्थितस्य पद्यस्य वतेनामाह 
तत इद्यादि । वेदवत् चल्वारि। मध्य इति समो. 
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भयपार्। तत्संख्यातानीति षोडश । एषामिति 
युनर्द॑त्तानां षोडशानाम् । त तीयेति अथात् ठती- 
यवृत्तस्थपुनदैत्तषोडशसूत्रान्यतममभ्ये हस्तं नि- 
वेश्य तहहिः पा्वेस्यजीवसूत्रसाम्येन त॒ती- 

यभागायस्थात् तत एव आरभ्य एतस्य पुनदत्त- 
षोडरासूत्रान्यतमस्येव अन्तं यावत् मं कृत्वा 

तदन्तः पा्स्थजीवसू्रसंनिकषं नयेदिति षो- 
इद्वा दखाधौनि उत्पादयेत्। यत्रैव कुत्रचित् पद्य 
इत्यनेन अनवद्कषिपरेण इदमावेदितं-यथा द्- 

ार्धसिच्य्थं तृतीयड्त्तस्यपुनदंत्तषोडशसूत्रा- 
न्यतममध्ये हस्तं क्रत्वा रमं इयादि्युक्तम्, 
तथेव अत्रापि, किन्तु व्यलययेनेति । स्थिरीकृते 
इति मनसा । तत्रेति सङ्खस्थाने । कृषवेति अथात् 
करम् । नयेदिति अथौत् भ्रमम् । रयं यमिति 
तत्नस्थसूत्रत्रयाश्नरयणन । तद्वदिति यथोक्तवते- 
नया, किन्तु द्वि॒णा्टाङ्कटम्। तत् हि चठरवि- 
शलङ्कम् । एवं पूर्वत्रापि भागचतुष्टयेनेव 
पद्यचक्रव्योमानि कायांणीति ज्ञेयम् ॥ ७८ ॥ 
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अत्रेव स्जोनियममाह 

कर्णिका पीतवर्णेन 
मूटमध्याम्रभेदतः । 

सितं रक्तं तथा पीतं 
कायं केसरजारुकम् ॥ ७९ ॥ 

दरानि श्ु्कवणानि 
प्रतिवारणया सह । 

पीठ तद चतुष्कोणं 
कर्णिकाधेसमं बहिः ॥ ८० ॥ 

सितरक्तपीतङ्ृष्णे- 
स्तत्पादान् वहितः कमात् । 

चतुभिरपि शृङ्भाणि 
त्रिभिमेण्डर्मिष्यते ॥ ८१॥ 

दण्डः स्यान्नीटरक्तेन 
पीतमामटरसारकम् । 

रक्तं शुर प्रकुर्वीत 
यत्तत्पूवै प्रकत्पितम् ॥ ८२॥ 
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पश्चाद्भारस्य पूर्वेण 
लक्तवा्ख्चतुष्टयम् । 

हारं वेदाश्च उत्त वा 
संकीण वा विचि्रितम् ॥८२॥ 

एकदित्रिपुरं तुल्यं 
सासुटहमथवोभयम् । 

कपारुकण्ठशोभोप- 
सरोभादिबहूचित्रितम् ॥ ८ ॥ 

@* ® 

विचित्राकारसंस्थान 

वद्धीसृक्ष्मग्रहान्वितम् । 
पतिवारणा दखाय्वतिनी वृत्तरेखा । तद- 

दिति शुद्कम् । कणिकाधमेको भागः। तत्पादा- 
निति पीटपादकान् । भिभिरिति रक्तरजोव- 
नितेः । ययक्तवाङ्कखचतुष्टयमिति हिकरसस्य 
अपवादः । द्वारस्यापि एतच्छेषभूतं राखान्तरोक्त 
वैचित्र्यं दरोयति दारमिलयादिना ॥ 

यद्यपि उद्दिष्टानां सर्वेषां शाल्राणां शखा- 
उजविन्यास उक्तस्तथापि य एव कश्चन विके 
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घोऽस्ति, स एव इह प्रदश्येत इति कमव्यति 
क्रमेणापि श्रीदेव्यायामरोक्तं तद्िन्थासमुप 
न्यस्यति 

श्रीदेव्यायामङे तूक्तं 
कषेत्रे वेदाभ्निते सति ॥ ८५ ॥ 

अर्धं दादङ्राधा इता 
तिर्यगृर्ध्वं च तियजम् । 

भागमेकं स्वपार्घोध्वं 
गुरुः समवतारयेत् ॥ ८६॥ ` 

मध्यस्थं त त्रिभागं च 
तदन्ते रमयेदुभो । 

भागमेकं परिलयज्य 
तन्मध्ये भरमयेत्पुनः ॥ ८७॥ 

` तृतीयांशोष्वेतो आराम्य- 
मूध्वारो यावदन्ततः । 

चतुर्थाशात्तदूष्वं तु 
ऊध्वोधो योजयेत्पुनः ॥ ८८ ॥ 
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तन्मानादृष्वेमाभ्राम्य 
चतुर्थंन नियोजयेत् । 

अर्धं द्ादश्धा कतेद्युक्तया समस्तं क्षेत्रं 
चतुरिशतिधा विधेयमिति सिद्धम् । तिथ 
गुध्वैमिति सर्वेत इति तेन चतुरिके षट् षद् 
भागान् लक्तवा मध्ये इादशभागमानं क्षत्र 
ह्यम् । तत्र क्षेत्रापेक्षया मध्यस्थं बह्मपदस- 
निङ्कष्टम्, अत एव तदेकपाशवतितया तियं- 
ग्गमेकं भागं यरः खेन तद्धागसंबन्धिनेव 
पान उष्वादिक्रमेण ऊध्वं समवतारयेत् 
तथा अ्रमयितुमनुसंदध्यादिलथः । तेन बह्य- 
पद्पेक्षया द्वितीये मर्मणि एकं इस्तं निवेद्य 
तं समस्तं भागमथात् तदीयमेव त्रिभागं 
नतु प्राग्वत् तदधेमिति । एतदुभयं तस्य बह्य- 
सूत्रस्य अन्ते तत्संनिकषादारभ्य भ्रमयेत् येन 
खण्डचन्द्रदयं सिच्छेत् । पुनश्च पाश्वगल्या दि. 
तीयभागस्य उपरि स्थितमेकं भागं परियञ्य 
अथौत् तृतीये मणि एकं हस्तं कृत्वा तस्य 
सयक्तस्येव भागस्य अन्तः पूवेवदेव भ्रमयेत् येन 
खण्डचन्द्रद्वयं सिच्येत् । तत् समनन्तरवतितं 
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खण्डचन्द्वद्वयं चतुर्थाशादारभ्य अथौत् तियेक् 
करमेण ऊर्वं क्षे्कोणं यावत् उध्वधोगलया 
योजयेदिति श्रद्गसिद्धिः । एतदेव पाश्वान्त- 
रेऽपि अतिदिशति पुनरि्यादिना । पुनश्च त- 
देव अनन्तरोक्तं मानमवटरस्ब्य यथायथम् 
खण्डचन्द्रयुग्म्रयमा समन्तात् परस्परसं- 
शेषेण श्रमयितवा तद्वारेण वर्तयित्वा चतुरथन 
श्रङ्घारस्भकेणापि खण्डचन्द्रयुग्मेन नियोजयेत् 
तयक्तं कुयोदियथंः ॥ 

एवं पाश्चारावतनामभिधाय, मध्यारामपि 
वतेयितुमाह 

उध्वोय्योजयते सूरं 
बह्यसूत्रावधि क्रमात् ॥ ८९॥ 

 कमादेपुल्यतः कृता 
अरं वे हासयेत् पुनः । 

जअधभागम्रमाणस्तु 
दण्डो हिश्ुण इष्यते ॥ ९०॥ 

पुनरपि भथमवतितत्निभागवतमानखण्ड- 
चन्द्रोध्वद्ारभ्य ब्रह्मसूत्रावधि सूत्रं इत्वा 
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ऋमेण कमेण वेपुस्यार्दशमंशमेव हासयि्वा 
योजयते तत्रेव संबद्धं कुयात् येन अस्य 
तीक्ष्णा््वं स्यादिति मध्यश्युङ्कसिद्धिः । एवं 
च अत्र मव्यश््धे पाश्वद्रयादूनं भवेदिलपि 
पूर्वस्मात् विशेषः । अर्धेति भागद्रयसंबन्धिभ्या- 
मधोभ्यां भागपरमाणशथ्चवुरङ्खः इयथः । हि. 
युण इति दीतक्षेत्राधशिष्टभागषट्रोपरि क्षे्रा- 
धेस्य पक्षपात द्वादशभागप्रमाणो द्िहस्त 
इति यावत् ॥९०) 

अत्रैव आमरुकसारकं बतेयति 
भागं भागं गरृदीता तु 

उभयोरथ गोचरात् । 
भ्राम्य पिप्पर्वत् पत्रं 

को, ९ 

वतनषा त्वधो मवेत् ॥ ९१ ॥ 
षोडशारो रिखेत्पद्म 

हादशाङ्रखोपनात् । 
भागरशब्दोऽत्र अङ्कखवचनः, तेन उभयोः 

पाश्चेयोविंषयाद ङ्रमङ्करं गहीत्वा अश्वत्थ- 
पत्राकारतया. श्रमोदय. इति । एषा दण्डस्य 
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अधोवतेना येन षडङ्करविस्ततस्य अमरुसार- 
कस्य अधश्चतुरङ्करं तीक्ष्णाग्रं मूढं स्यात् । 
घोडज्ांदा इति षोडशभिः सूत्ेविभक्ते क्षेत्रे । 
दाद शाङ्कखखोपनादिति प्रतिदिक् येन हास्तिकं 
पद्यं स्यात् ॥ 

तच्च कुत्र छिखिदियाह 

तदृध्वं मध्यमभागे तु 
वारिजन्म समाखिखित् ॥९२॥ 

मध्यराङ्गवसाने तु 
ततीयं विरिखेत्ततः । 

तद्व दण्डोपरि। मध्यभागे इति मण्डला- 
वेक्षया । न केवरमत्रैव पद्मं लिखेत्, यावदरो- 
पयेषीलयाह मध्येयादि । ततीयदाब्दाथेमेव 
घटयति मध्येयादिना ॥ 

सव्यासव्ये तथेवेह 
कटिस्थाब्जे समार्िखित् ॥९३॥ 

कणिका पीतखा रक्त 
पीतश्चङ्कं च केसरम् । 
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दलानि पद्यबाह्यस्था 
शुद्धा च प्रतिवारणी ॥ ९४ ॥ 

शुरं ृष्णेन रजसा 
बरह्मरेखा सिता पुनः । 

शूखाप्रं ज्वाख्या युक्त 
शूखदण्डस्तु पौतलः ॥ ९५॥ 

शुटमध्ये च यत्पदं 
तत्रेशं पूजयेत्सदा । 

अस्योरध्वे तु परां दक्षेऽ- 
न्यां वामे चापरां बुधः ॥९६ 

तथेवेति द्वादशाङ्कखरोपनेनेवेयथः । दला- 
नीति अर्थात् शुद्खानि । बह्मरेखेति अरामध्य- 

भागः । उवाखया युक्तमिति रक्तरजःपातात् । 
ईशमिति प्रेतरूपं सदारिवम् । उर्ध्वं इति 
मध्यश्चङ्गस्य । अन्यामिति परापराम् ॥ ९६ ॥ 

ननु इह पराया अपि परा मातसद्धावादि 
शब्दव्यपदेदया कारसङ्कषिणी भगवती उक्ता, 
सा त्र परञ्येलयाशङ्ख्य आहं 
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या सा काठन्तका देवी 
परातीता व्यवस्थिता । 

ग्रसते शुख्चक्र सा 
| सिच्छामात्रेण सवेदा ॥ ९७॥ 

यदुक्तं तत्रेव 
“तन्मध्ये तु परा देवी दक्षिणे च परापरा । 
अपरा वामणृङ्क तु पध्यश्ङ्खोर्ष्वतः शुणु ॥ 
थासा सङ्र्षिणी देवी परातीता व्यवश्िता॥ 

इति । असते इति खात्मसात्करोतीयथेः, 
तेन तन्मयमेव इदं सर्वमिति अभिप्रायः॥९.७॥ 

आसामेव भ्रपञ्चतो व्याधिमाह 
ग्रान्तिरूपा कड द्येषा 

विद्यारूपा परा भवेत् । 
अपरा त॒ प्रतिष्ठा स्या- 

निव्रत्तिस्त॒ परापरा ॥ ९८ ॥ 
नन॒ सदाशिवस्य चान्याः कराः 

शक्तित्वेन उक्ताः । कथमासामियती व्यातिरि- 
त्याशङ्क्य आह 

मेरवं दण्ड ऊध्वस्थं 
रूपं सादारशिवात्मकम् । 
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चतः रचछयषस्लस्य 

स्थूखाः सृष्ष्मास्सखनेकधा ॥९९ 
यत् नाम हि दण्डोपरुक्षितस्य शरस्य उपरि 

स्थितं भैरवं पूर्णं रूपं, तदेव सादारिवात्मक- 
मिति तस्येव स्थुरुतायां शान्दयाया बहयः 
शक्तयोऽन्यथा तु एता इति तात्पयौथः ॥९९॥ 
एवमेतससङ्गादभिधाय प्रकृतमेव उपसंहरति 

एष यागः समाख्यातो 
डामराख्यखिशक्तिकः । 

इदानीं त्रिशिरोभेरवीयमपि शखाव्जवि- 
न्यासं वक्तुमुपक्रमते 

अथ त्रैरिरसे शुखग्ज- 
विधिरष्टठोऽभिटिख्यते ॥१०५॥ 

तमेव आह 
वामासृतादिभिसख्येः 

पवित्रैः सुमनोरमैः । 
भूरिं रजांसि करणीं 

खटिकां मूरतोऽर्च॑येत् ॥१०१॥ 



१०५ शो 1 एकत्रिंञ्चमाहिकम् । १७३ 

चतुरश्रे चतुर्हस्ते 
मध्ये शरं करत्रयम् । 

दण्डो हिहस्त उध्वाधः 
पीटयथुगिविपुरस्तसो ॥ १०२॥ 

वसवङ््छः प्रकर्तव्यः 
सूत्रत्रयसमन्वितः । 

दाद शाइरमानेन 
. दण्डमूले त॒ पीठिका ॥ १०३॥ 
देभ्यातत्च्छरयाचोध्वं च 

चतुरङटमानतः । 
ऊर्ध्वेऽप्युच्छायतो वेदा- 

ङ्गा देर्ध्यादशाइ ख ॥ १०४॥ 
रारख्मूख्गतं पीटी- 

मध्यं खान्धिसमाङ्खम् । 
मूत इति मूखमन्रेण । चतुहस्ते इति 

वश्च्यमाणगदया चतुावदातधा वमक्त्ऽष। कः 

रत्रयस्येव विभागो दण्डो दिहस्त इति । वख- 
® र, 

ङ्रो विपुर इति वेपुल्यादष्टाङ्खः। यदुक्तं तत्र 
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“अष्टाङ्कलं त वेपुस्यम् 0 | 9 

इति। विमरु इति अनागमिकल्वादपपाटः! एव- 
मन्यत्रापि अनागमिकस्वादेव अपपाटा निरस्ताः, 
निरसिष्यन्ते चेति न अन्यथा मन्तव्यम् । खा- 
उधीति चत्वारिदात् । यत्र विदयापद्येन अष्टा 
ङ्रुमाच्छादनं व्योमरेखया च अङ्करुमिति 
एकर्चिशदङ्कखानि अस्य हदयत्वम् ॥ 

एतदुपसंहरन् िश्रुरखुवतेनामुपकरममाण- 
स्तदुपयोगि क्षेत्रं तावदाह 

कृत्वा दण्डं त्रिशरं तु 
त्रिमिभागेः समन्ततः ॥१०५॥ 

अष्टाङ्रप्रमाणेः स्या- 
हस्तमात्रं समन्ततः । 

तरिभिभोगेरिति ऊर्ध्वोर्ध्वम्। हस्तमाध्रं सम- 
न्तत इति समचतुरसखम् ॥ 

एतदेव भागत्रयं शुखावयवाश्रयतया वि- 
भजति 

यूटा श्ूटमध्यं त- 
च्छ्रखमूटं तु तद्धवेत् ॥१०६॥ 
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वेदी मध्ये प्रकर्तव्या 
उभयोश्च षडङ्कखम् । 

हादशाङ्ख्दीघा तु 
उभयोः पाश्चयोस्तथा ॥१०५७॥ 

चतुरङ्टसुच्छाया- 
न्मूटे वेदीं रकल्पयेत् । 

उभयोः पाश्चयोश्वेव- 
मधचन्द्राङृतिं तथा ॥ १०८ ॥ 

भ्रामयेत् खटिकासूत्रं 
कटि कुयाद्विरङ्रम् । 

वेपुस्यादेभ्यतो देवि 
चतुरङ्रुमानतः ॥ १०९ ॥ 

यादशं दक्ष णे भगे 
वामे तद स्रकस्पयेत् ¦ 

मध्ये शुखायवेपुल्या- 
दङ्कटश्च अधोष्वेतः ॥ ३३० ॥ 

चतुरङ्टमानेन 
वेपुस्यात्तु षडङ्कखा । 
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उच्छायात्तु ततः काया 
गण्डिका तु खरूपतः ॥१११॥ 

पीटोर्ध्वे तु प्रकर्तव्यं 
रुटमूटं तु स्ते । 

गखममङ्कटं कायं 
सुतीक्ष्णं त॒ षडङ्खम् ॥११२॥ 

अरामध्यं भ्रकतेन्य- 
मराधस्तु षडङ्खम् । 

वेदीदयादि। अचर अङ्कलमभ्यभागे ब्रह्मसूत्रा- 
पेक्षया उभयोः पाश्चयोरुभयोरपि अन्तयोः 
षडङ्गुटसंमतं कषेत्रमथात् संभ्चिय तथा षडङ्ग 
कभकारेण देष्यात् द्वादशाङ्गखा वेदी वेया. 
कारस्तन्न मध्यः संनिवेशः कायैः पाश्चद्रयेऽपि 
अन्तमुंखं खण्डन्दुद्धयं वतेनीयमिलथः । एवं 
मृखेऽपि अथात् वक्ष्यमाणगण्डिकोपयोगिब्ह्म- 
संनिकर्षात् भागार्धं दयक्त्वा पाश्चगलया साध 
भागे दयोः पाश्चयोरुच्छरायात् चतुरङ्क- 
रामुत्तानाधंचन्द्रारकृतिं वेदीं कुयात् । ततोऽपि 
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अथात् ब्ह्मसूत्रनिकटकोरो हस्तं निवेदय 
द्वितीयकोटेरारभ्य मध्यभागवातितखण्डन्दु- 
कोटि यावत् सूत्रं श्रामयेत् येन देष्यीत् 
चतुरङ्करमानः कव्याकारः संनिवेशः पाश्वद्रये- 
ऽपि सिच्छेत्। तन्न च च्यङ्कटं वेपुस्यम्। च्यङ्कल- 
त्वमेव मभ्यभागेऽपि अतिदिशति मध्ये शुरा- 
ग्रवेपुस्यादिति। नच अविशेषेणेव सवत्र व्यङ्करं 
वैपुल्यमिलयाह अङ्कुरुश्चाध इति \ तेन कच्य- 
न्तादधचन्द्रस्य यथायथमङ्कखान्ते हासः कार्यं 
इति। इदानीं श्रखायं वतेयति उष्व॑त इयादि- 
ना । तदनन्तरं पुनरूध्वेभागे वेपुल्यात् चतुर- 
ङ्खा वक्ष्यमाणद्वादशाङ्करपद्यतच्रयस्थितेः सवतो 
हस्तमात्रक्षेत्रमहणस्य च अन्यथा अनुपपच्या 
शूरक्षे्रपाान्तं याषदुच्छरायात् षडङ्करसाध- 
भागप्रमाणा अथात् वेदी कटिररा वा पाश्व- 
येऽपि कार्येलयथः । एवं पाश्वशुङ्गद्यवर्तनाम- 
भिधाय सध्यश्ङ्मपि वतेयति गण्डीयादिना 
प्रथममरात्रययथकं पीटो्वे भागद्रयसंमितोस्ते- 
धगण्डिकात्मकं शूखमृटं कायम् , अनन्तरमयर 
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वेपुस्यादङ्करम्, अत एव सुतीक्ष्णं ततीयभा- 
गोध्वाङ्कुरदयल्यागात् षडङ्कटं मध्येऽधश्च ता- 
वन्मानम्,-इयेवमर्धन्दुद्वयकोटी यावत् दैष्या- 
दष्ठादशाङ्खटं मध्यश्रङ्गं स्यात् ॥ 

अन्रैव वेपुस्यमाह 

चतुरङ्खनिभ्नं तु 
मध्यं तु परिकल्पयेत् ॥११३२॥ 

पूवांपरं तदेवेह 
मध्ये शृं त॒ तदहि । 

{र्यत न्रामः सून 

रेकेकं वतयेत च ॥ ११४ ॥ 
कजत्रयं तु रखा 

वेदारोद्यादश्राङ्टम् । 
कमादक्षान्यमधभ्येषु 

=यषहाददष्त्रकम् ॥ १३५॥ 

चक्रत्रयं वातपुरं 
पद्यनटइटखर्कम् । 
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विदयाभिख्यं श्रमे 
रजः पश्चात््रपातयेत् ॥११६॥ 

त्रिशरं दण्डपयेन्तं 
राजवर्तन पूरयेत् । 

सूत्रत्रयस्य प्ष्ठेत॒ 
शक्टं चारात्रयं भवेत्॥११.७ 

श्ङ्धेन रजसा श्ूर- 
मूटे वि्याम्बुजं भवेत् । 

रक्तं रक्तासितं च् ` 
कमादृध्वाम्बुजत्रयम् ॥ ११८ ॥ 

शुद्धेन व्योमरेखा स्यात् 
सा खोल्यादङ्रं बहिः । 

तां यक्ता वेदिका कायां 
हस्तमात्रं प्रमाणतः ॥ ११९ 

वेपुर्यत्रिशुणं देध्यात् 
प्राकारं चतुरश्रकम् । 

समन्ततोऽथ दिक्षु स्थु- 
होराणि करमात्रतः ॥ १२० ॥ 
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त्रिधा विमञ्य करमन 
दादराङ्खमानतः । 

कण्टं कपोरं शोभां तु 
उपरोभां तदन्ततः ॥ १२१ ॥ 

प्राकारं चतुरश्रं तु 
सभूरेखासमन्वितम् । 

सितरक्तपीतद्ष्णे 
रजोभिः कारयेत्ततः ॥ १२२॥ 

रक्ते रजोभिमध्यं तु 
यथाशोभं तु पूरयेत् । 

अस्या व्याप्तो पुरा चोक्तं 
तत्रेवानुस्रेच तत् ॥ १२२ ॥ 

तदेवं मध्यशुलमधिकृय चतुरभ्योँऽङ्करेभ्यो 
यथायथं निश्च मध्यभागं प्रबापरं पारकल्पये- 
दिति संबन्धः। अयमत्र अथः--अरेन्दुद्वयको 
टथुपरि यावत् गण्डिकाकोडीकारस्तावत् चतु 
रङ्करखवषुल्यः सव्ययामारस्मल्वशति चुना 

खानां यथायथमङ्कखावदोषो हास इति। अरो 
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राक्तेसानगतं प्रान्तं 
प्रान्ते चक्रत्रयं स्मरेत् । 

अनाहतेति प्रवेशनिगेमभ्रमात्मनोऽरसंनि- 
वेदास्य एतदाकारत्वात्। इगेव ढुण्डलिनीरू- 
पायाः रक्ते प्रबोधः इति उक्तं कुण्डल्या उदयः 
पर इति । हदि स्थाने गता इति इच्छादीना- 
मरारूपतया उद्छासात् ! नाभिस्थ इति तत 
एव प्राणरशक्तेदेण्डाकारतया उदयात् । हृदीति 

हृदयं रक्ते तु**११००१००००** | 

इयादयुक्या शक्तयुद यस्थाने जन्माधारे । अत 
एव आह शक्तिस्थानगतं भ्रान्तमिति । पान्ते 
इति दादशान्ते ॥ 

जन्माधारात् द्वादशान्तं यावदुदये युक्तिमाह 
उस्कषिप्योरक्षप्य कट्या 

देहमध्यसखरूपतः ॥ १२६ ॥ 
२१ 2दण्डान्तमध्यस्थ- 

दाखुमभ्यान्तमोचरम् । 
प्रविशोन्मूरुमध्यान्तं 

परान्तान्ते शक्तिवेदमनि॥१२७॥ 
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एतदपि कथमिलयाराज्य आह 

अस्पन्दकरणं करत्वा 
एकदा स्पन्दवतेनम् । 

मूरुमानन्दमापीडच 
दाक्तेत्रयपदं विरत् ॥ १२८ ॥ 

तत्र पुञ्यं प्रयलेन 
जायन्ते सवेसिद्धयः । 

समस्ताध्वसमायोगात् 
षोटाष्वन्याक्तिमावतः ॥१२९॥ 

समस्तमन्रचक्राये- 
रेवमादिप्रयलतः । 

षट त्रिरात्तत्वरचितं 
त्रिश परिभावयेत् ॥ १३० ॥ 

विषुवस्स्थेन विन्यासो 
मन्राणां मण्डटोत्तमे । 

कायाऽस्मिच् पूजिते यत्र 
सवेन्वरपदं भजेत् ॥ १३१ ॥ 



२८४ श्रीतत्रारोके 

मूरमिति मत्तगन्धात्मकम्। विषुवस्स्थेनेति 
प्राणसाभ्येनेदयथः ॥ १३१॥ 

एवं शूरान्जभेदमभिधाय व्योमेशखस्तिकं 
निरूपयति 

सखस्िकेनाथ कतेव्यं 
युक्तं तस्योच्यते विधिः । 

कतेव्यमिति 
अथ मण्डलसद्धावः संक्षेपेणाभिधीयते ।' (१) 

इ्युक्तिसामभ्यात् मण्डलम् । खस्तिकेन युक्त- 
मिति खस्तिकयोगात् तस्संज्ञमिलयथैः । यदुक्तं 

(भगवन् मातचक्रेश उन्मनाश्रयदायक । 
शान्तिपुष्टिकरं धन्यं खसिकं सर्वकामदम् ॥ 
सूचितं सवेतन्रेषु न चोक्तं परमेश्वर । 
तख राणि लोपाचच भ्रमपङ्कजकस्पनाम् ॥ 
वद विन्चावशमनमाप्यायनकरं महत् 

इति ॥ 
व्योमेशखस्तिकतायां तु 

महान्योमेशरिङ्गख देहधूपं समर्पयेत् ॥' 
इत्याद्युक्त्या अन्वथव्योमेशशब्दग्यपदेर्येन न- 
वात्मभडारकेण अधिष्ठेयत्वं निरूपयितुं तद्धि. 
धिमेव आह 
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नाडिका: स्थापयूव 
सुहत पारमाणतः ॥ १२९ ॥ 

गराक्रवारुणदिक्स्थाश्च 
याम्यसोम्यगतास्तथा । 

नाडिकाः सूत्राणि । सुह्ृतंति चरिरात्। शक्रेति 
पूवापरायताः । याम्येति द्िणोत्तरायताः ॥ 

पवंच किं स्यादित्याह 
एकोनत्दराशाः स्यु- 

रजुतिर्थग्गतास्तथा ॥१२३॥ 
वंशा भागाः । ऋञ्विति परवापरगताः, ति- 

यगिति दक्षिणोत्तरगताः ॥ १३३ ॥ 
एतदेव हृदयज्गमीकरणाय संकलयति 

अष्टो मभेदातान्येक- 
चत्वाररद्चच जायत | 

, मर्मेति भागाः ! एवं हि एकोनन्रिरातेरेको- 
नरिशलेव युणने भवेत् ५ 

एतदेव विभजति 

वंरोर्विषयसंख्येश्च 
पद्यं युगमेन्दुमण्डटम् ॥१३४\ 
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रससंख्येमवेत्पीटं 
सखस्तिकं सवकामदम् । 

वसुसंख्येद्यीरवीथा- 
वेवं भागपरिक्रमः ॥ १३५ ॥ 

विषयेति पञ्च । एतच्च सवेतः, येन परतिपार्श् 
साधं भागद्रयं स्यात् । एवमुत्तर्रापि ज्ञेयम् । 
पद्यस्येव विरोषणं युग्मेन्दुमण्डलमिति खस्तिक 
मिति। तद्योगादत्रेव प्राधान्यमभि्यं्त सवे- 
कामदमिति उक्तम् । तेन पञ्चभिभोगेः पद्य; 
दाभ्यामिन्दुमण्डल, षड्धिः पीठे, अष्टभिवीथी, 
अष्टभिश्च द्ारमिति एकोनत्रिशत् भागा इति 
उक्तमेवं भागपरिक्रम इति ॥ १३५ ॥ 

तत्र द्वारं तावत् वतंयति 

रन्धविघरशराभीश्च 
©प्यद्द्वान्तर कमात् । 

ममांणि च चतुर्दिक्ष 
मध्याद्वारेषु सुन्दरि ॥ १३६ ॥ 

वा्गिमूतसुनिव्योम- 
बाह्यगम पुरीषु च । 
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रोपयेच्चैव मर्माणि 
रन्ध्राणि नव, विप्रा ऋषयः सप्त, शराः पञ; 

अभ्नयख्रयः । अचर मध्यमधिक्रय चतुषु अपि 
दारेषु बाह्यादारभ्य अन्तयावत् कमेण रन्धादि. 
संख्याका भागा रोप्याः, येन अचर मेवाख्यप्रा- 
सादविशेषतख्च्छन्दाकारसनिवेशः स्यात् । मू. 
तानि पच, व्योमेति शन्याकारतया रन्ध्राणि 
क्षयति, तेन उभयोरपि द्वारपाश्चयोबाद्या- 
दारभ्य अभ्यन्तरं यावत् वहयादिभागजातं छो- 
पयेत्, येन द्वारप्राय एव अन्तसुखः पुयोकारः 
संनिवेदाः स्यात् ॥ 

एवं दिक्चतुष्टये बतेनामभिधाय कोणेषु 
अपि आह 

अन्तनाडिविवजिताच् ॥१३७॥ 
हारप्राकारकोणेषु 

नेत्रानरुद्रारादतून् । 
नेत्रे द्व, ऋतवः षट्। एवं दारकोणेषु एकेक- 

भागपरिहारेण द्वित्रिप्संख्याकान् भागान- 
न्तरारभ्य रोपयेत्; ऋतुसंख्याकांस्तु एथयुपा- 



२८८ श्रीतत्रारोके 

दानादेव निरवरोषान् यदुभयदियद्ुतशोभाद्र- 
यसंभेदात् कोणेषु गोमूत्रिकाबन्धप्रायः संनि- 
वेश उदियादिति द्वारसन्धिः ॥ 

इदानीं वीथीं बतेयितुमाह 
नाडयो बह्यवंरास्य 

रोप्या नेत्रादरसस्िताः ॥१३८ 
वज्ञर्नत्रानटो रोप्य 

वेदान्नेत्रयुगं रसात् । 
नेत्रं सौम्यगतं रोप्यं 

पूवाद्ेदानटो रसात् ॥ १२९ ॥ 
त्र द्वारे ञ्नस्य ब्रह्मवंशस्य दक्षिणपां यत् 

नेत्र द्वितीयो भागः, तत आरभ्य रसस्थिताः 
षदागा रोप्याः, तदुपरि बहेस्तृतीयादारभ्य 
नेश्रानरो पञ्च भागा इयथः; तदुपयेपि वेदा- 
त् चतुथादारभ्य नेत्रं च युगं च नेत्रयोयगं 
वेति चारः, तदुपयेषि रसात् षष्टादारभ्य नेन्न 
भागदयं रोप्यमिदय्थंः । एतदेव वामपारश्ऽपि 
अतिदिशति सोभ्येयादिना । एवं सोम्यगत- 
मपि प्रात् प्रथमं निर्दिष्टात् नेत्रात् दितीय- 
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भागात् गाठक्मादथंक्रमो बरीयान्ः इति 
नीलया अनरात् तृतीयात् वेदात् चतुधात् 
रसात् षष्ठात् च आरभ्य भागजातं रोप्यमि- 
त्थः । वक्ष्यमाणसकर्वीथीक्षेत्रसंमार्जनानस- 
रणात् तदृन्तरपि रखोपसिद्धिः ॥ १३९ ॥ ` ̀ 

एवं पुरीसं निवेशं वतयिखा खस्तिकवतै- 
नामपि आह 

रखोकस्था नाडिका हित्वा 
नेत्राहेदा्यः कमात् ¦ 

भ © 9 च 

दारवेङ्िगतं चेवं 
युगं नेत्राञ्मयो रसात् ॥१४०॥ 

९ € स नेत्रात् पू्वगताचैव 
बह्मवंशादारभ्य रखोकस्थान् सत्त भागान् प- 

रियञ्य यत् नेत्रं नवमो भागस्तमाभिदय वेदाश्च 
तत्संनिकृष्टं रयं चेति चत्वारो भागा वक्ष्यमा- 
णरोपदटया खस्तिकेकाङ्गतया शोभाकारा खो. 
प्याः। तदनन्तरं नेत्रशब्दव्यपदिष्टात् नवमात् 

षो हुः प 

भागादारभ्य शरेरिव्युक्तेन प्रयाया दितीय- 
3 ९9 



२९० श्रीतत्रारोके 

पङ्किगतेन पञ्चमेन भागेन सह अश्रयच्रयो 
भागा रोप्याः । 

‹सेष् दाश्चरथी राम्*००००......° | 

इतिवत् वेदाश्नय इदयत्र सन्धिः । रारशब्दब्य- 
पदिष्टादपि यत् युग्मं दितीयो भागस्तं वहि. 
युतं भागत्रयेण सह रोपयेदिलय्थः । कमात् 
ततोऽपि परूवीत् युगशब्द्ञ्यपदिष्टात् नेत्रादव- 
शिष्टात् नेत्रं हितीयो भागोऽन्नयखयो भागाश्च 
रोप्या इति खस्तिकसिद्धिः । एवं दिगन्तर- 
ष्वपि ज्ञेयम् । अत्र पीठे च पूवैतः खस्तिकद्रयं 
वतेयिस्वा पश्चिमतो वसेनीयं येन सर्षतः सं. 
निवेदास्य सादद्यं स्यात् ॥ 

एतच्च उभयमपि संनिवेशं षदशैयज्नुप- 
संहरति 

सुमेरुदरसंज्ञितः । 
स्वस्तिका च पुरी रम्या 

चतुदिक्षु सिताघुभो ॥१४१॥ 
उभाविति खस्तिकापुरीसुमेरू ॥ १४१ ॥ 
नयु कियति भागजाते वीथीखोपना भवे- 

दिलयाशङ्खय आट् 
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ममेणां च दाते देच 
ऋषिभिगुणिता दिशः । 

नेत्रादिकांश्च संमाज्यं 
मागमध्यात् सुशोभने ॥१५२॥ 

दिश इति दश ऋषिभिः सप्तभियंणिताः 
सप्ततिजायन्ते । नेतरे दे। तेन द्ासप्तयधिक- 
दातद्रयास्मनि बीथीक्षेत्रे छोपनां कृता गुरूः ख- 
स्तिकापु्याख्यां वीथीं वतयेदिति रोषः ॥१४२॥ 

इदानीं पद्मं वतेयति 
कऋषित्रयकृते मध्ये 

ऋषित्रयङृते इति एकविदातिधा विभक्त 
इत्यर्थः ॥ 

एतदेव पिभजति 
विषयः कर्णिका भवेत् । 

नेत्रीकरृतान्वसूच् पत्र 
नेत्रं सङृटिभाजितम् ॥१४२॥ 

वर्हि वसुगतं कत्वा 
दाशाङ्स्थांश्च रोपयेत् । 
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नेश्रीङ्कतानिति द्वि्यणीङ्ृ तान् । सवेतो हि 
कर्णिकार्थं परिकस्पितात् भागपञचकादवशिष्ठाः 
षोडदोव भागाः पत्रवतेना्थं भवन्तीति भावः । 
प्रतिदिक्क हि सष्षभागान्तं दरय्रस्य वतेयिष्य- 
माणत्वात् सव्योमरेखमष्टभिरेव भगैः पत्र 
स्यात् । कथगिदयाह ने्रभिदयादि । नेत्रमिति 
दवितीयं भागम् । सङ्कद्विभाजितमिति एकेनैव 
सूत्रेण द्विधाकृ तमिलथः। एवं वहि तृतीयं 
भागम्। तदेतद्धागदयं वस्युगतं सकरक्षे्रपयंन्तं 
दविधा विधाय रादङ्कस्थान् रोपयेत् केसरद2- 
सन्धिदरखायसंपत्तये राशाङ्काकारं भ्रमन्रयं ददा 
दित्यथः ॥ 

कथमिलयाह 

वहरीपुऋषिमभ्याच् 
रोप्यं पीठेन्दुकावधि ॥ १४५४॥ 

तिभिः पञ्चभिः सक्तभिभागिेरवच्छिन्नात् 
मध्यात् कणिकादेशादारभ्य पीठसंलन्नचन्द्र- 
मण्डलपयेन्तं यावदेतत् खोपनीयभमिलयथः । 
इदमन्र ताव्पयम्--त॒तीयव्त्ते दितीयभा- 
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गान्तःप तितसूत्राद्रभ्य ह्वंशमध्यं यावत् 
श्रम दद्यादिति षोडश दखाधानि उत्पादयेत्, 

एवभेव दखामाण्यपि, किन्तु प्राणुक्तवत् 
ठ्यत्ययेनेति ॥ १४४ ॥ 

एवं पद्यस्य वतनामभिधाय पीटस्यापि आह 

बरह्मणो नेत्रविषया- 
ननेत्राहेदानखो हरेत् । 

सागरे नेत्रकं खोप्यं 
नाड्यः पूवंदिग्गताः ॥१४५॥ 

बरह्मणो बह्यपदात् यत् नेन्न द्वितीयो भाग- 
स्तत आरभ्य विषयाः पञ्च ब्रह्मण आरभ्य 

षष्ठो भागस्तद्रतान् वक्ष्यमाणरेखानुयुण्यात् 
पङ्किस्थान् वर्तयिष्यमाणखस्तिकदेशातिरिक्त- 
देरो अन्यशोपनानुक्तश्च पञ्च भागान् नेत्रात् 
पा-शरद्रथात् खोपयेत् । एवं बह्यणो वेदानरो 
सप्तभागस्थानपि उभयतः पैव हरेत् । तत 
एव सागरे चतुर्थं भागे नेत्रकं हवितीयो मागो 
बरह्मणः पञथचमस्तद्रतानपि उभयतः पञ्चैव 
खोपयेत् येन पवेदिशि 
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“पीठ रेखात्रयोपेतं सितरोदहितपीतलम् + ( १४८ ) 

इतिवक्ष्यमाणहशा तिखः पदिकारूपा नाडिका 
भवन्तीयथंः । पूर्वस्या उपलक्षणतादन्यदिश् 
अपि अयमेव विधिः ॥१४५॥ 

एवं दिक्षु वतेनामभिधाय कोणेष्वपि आहं 
भूतनेत्रगतान्मूधा 

नेत्राद्िवहिदक्रिकात् । 
सोम्यगात् पीठकोणेषु 

रोपयेत चतुष्वेपि ॥ १४६ ॥ 
ब्ह्मकोणग्या पाशवगलया वा भूतं पचमो 

भागस्तस्य मूरा उपरितनेन देरेन नतु पा 
दिना दितीयस्था ये ज्रयो भागास्तान् खोप 
येत् । नेत्रादिवहीति द्िशब्दमहिख्ना भूतपदक- 
धितादपि यो दितीयो भागोऽथोत् तेन सह 
तत्सं भागत्रयं खोपयिखा तदितीयमपि 
भागत्रयेण सह रोपयेत्, एवं दकिकमिल्यनेन 
ततोऽपि द्वितीयल्िकोणेन सह रोप्य इति 
खस्तिकसिद्धिः । एवं सोम्यगात् खोत्तरदिक्स्थ- 
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त्वेन आभ्रेयकोणगात् खस्तिकादारभ्य चतुषु 
अपि पीठकोणेषु ुर्खोपयेदित्यथः ॥१४६॥ 

अधरैव रजःपातं निरूपयति 

दखानि कायांणि सितैः 
केसरं रक्तपीतरेः । 

कणिका कनकप्रख्या 
पष्टवान्ताश्च खोहिताः॥१९७ 

व्योमरेखा तु युसिता 
वतुखाञ्जान्तनीखमाः । 

पीठं रेखात्रथोपेतं 
सितखोहितपीतरम् ॥ १४८॥ 

सखस्तिकाश्च चतुर्वेणां 
अभेरीरानगोचराः । 

वीथी विद्रुमसंकारा 
स्रदिष्ष्वख्लाणि बाह्यतः।॥१९९॥ 

इन्द्रनीटनिभं वञं 
दाक्ति पद्ममणिप्रमाम् । 



२९६ श्रीतत्रारोकै 

दण्डं हाटकसंकाष्च 
वक्र तस्याति रोहितम् ॥१९५०॥ 

नीख्युतिसमं खद 
पारं वत्सकसपरभम् । 

ध्वजं पुष्पफरोपेतं 
पञ्चरङश्च शोभितम् ॥ १५१ ॥ 

गदा हेमनिभव्युया 
नानारलविभूषिता । 

रा नीखाम्बुजसमं 
ज्वरुदङ्कयुग्ररेखरम् ॥ १५२ ॥ 

तस्योपरि सितं पद्म- 
मीषत्पीतारुणप्रभम् । 

चक्रं हेमनिमं दीष. 
मरा वेहयसंनिभाः ॥ १५२ ॥ 

अरामध्यं सुपीतं च 
बाह्यं उ्वारारणं भवेत् । 
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मन्द्रं देवदेवस्य 
सवकामफरग्रदम् ॥ ३१५४ ॥ 

खस्तिका इति पीटगता वीथीगताश्च। विहूम- 
संकाशेति खस्तिकवजेम् । बाद्यादिति द्वारा- 
दपि ॥१५४॥ 

एव श्रीत्िशिरोभेरवोक्तिप्रसङ्घात् व्योमेरख- 
स्तिकमभिधाय श्रीसिद्धातन्रोक्तमपि शूखाञ्ज- 
मभिधत्ते 

श्रीसिद्धायां शूख्विधिः 
श्ुखविधिरिति अथादुक्तः ॥ 
तमेव पिधिमाह 

प्राक् क्षत्रे चतुरश्रिते । 
हस्तमात्रं रिधा सूया- 

्वखण्डं यथा भवेत् ॥१९५९५॥ 
मध्ये शरं च तत्रेवथं 

चतुरभ्िते क्षेत्रे सर्वतः सूयादिति अङ्कल- 
द्वादशकं वजयिस्वा त्रिधा हस्तपरिमाणं तिहस्तं 
्षेत्र गहीयात् यथा एतत् भिविभजनादेव 

॥ 
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हास्तिकनवभागात्मकं स्यात् । तत्र च इत्थं 
वक््यमाणगला मध्ये त्रिश्रुरं कुयाोदिति शेषः ॥ 

मध्यमेव विभजति 

मध्यभागं त्रिधा भजेत् । 
नवभिः कोष्ठकेयुक्तं 

ततोऽयं विधिरुच्यते ॥१९५६॥ 
मध्यभागत्रयं क्त्वा 

मध्ये भागद्यस्य तु । 
अधस्ताद्ममयेस्सूत्रं 

शशाङ्रकराशति ॥ १९.७५ ॥ 
उभयतो आामयेत्तत्र 

यथामरे हाकृतिर्भवेत् । 
` कोल्यां तत्र कृतं सूत्र 

नयेद्रेखां तु पूर्विकाम् ॥ १५८ ॥ 
अपरहारपूर्वण 

लक्त्वाङ्टचतुष्टयम् । 
रेखां विनारयेसपराज्ञो 

यथा शूखाङृतिभेवेत् ॥१५९॥ 
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शूरे खधेहस्तेन 
लयक्त्वा पद्यानि कारयेत् । 

अधः श््धत्रयं हस्त- 
मध्ये पद्मं सकर्णिकम् ॥१६०॥ 

तमेकहस्तपरिमाणमध्यभागं नवभिः को- 
छकेयुक्तं त्रिधा विभक्तं सन्तं द्विधा भजेत् 
सर्वतः षोढा विभजेत् चतुरङ्करेः षविंशता को- 
छकै्यक्तं कुयादियथंः । अयमिति वक्ष्यमाणः । 
तमेव आह मध्येयादि। तत्र मध्यादधस्तन भा- 
गत्रयं लयक्ला बह्मपदमवरम्ब्य उभयोरपि पा- 
श्वयोभीगद्वयस्य मध्ये तु द्वितीये मर्मणि हस्तं 
निवेश्य अधस्तादर्थचन्द्राकारं सूत्रमथात् प्रायु- 
क्तवत् द्विभ्रीमयेत् । तन्नापि अगे मध्यसूत्रात् 
पूवैतस्तृतीये ममेणि हस्तं निवेदय राशाङ्क- 
शकराङरति अन्तमुखमूष्वगलया भागद्वयस्य 
मध्ये श्रामयेत् यथा दिङकव्जाकारः संनिवेशः 
स्यात्। तत्र च पाशवद्रयवतिन्यां हाकृतो कोव्या- 
मायन्तरूपासु कोटिषु कतेभ्यः संश्छेषितेभ्यः 
सूत्ेभ्यः पाश्वद्यसत्रेप्रूविंकां प्राङ्नवखण्डी- 
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करणकारुकद्पितां रेखां मध्यश्रङ्गसूत्रे तु प- 
्चिमद्राराभिमुख्येन वक्ष्यमाणदृङा उपरितन- 
नवभागस्य अधेहस्तं यावत् नयेत् । कथमि 
त्याह लक्त्वेलयादि । अन्तवंतिंतशशाङ्शकरखाय- 
कोरिसमुत्थां रेखां मृखादङ्कटचतुष्टयं यक्त्वा 
विनारायेत् यथायथं खप्रन्ञावरेन हासयेत् 
येन शरङ्गणां तीक्ष्णायता जायेतेति श्ङ्कत्रय- 
सिद्धिः । ततश्च अधहस्तेन वर्तिते शुरूये 
अथोदुपरितनमधंहस्तमेव लक्ता अथौत् घ्रा 
ग्वत् द्वादशाङ्गल पद्यत्रयं कयात् श्रङ्गत्रयस्य 
अधः पुनहीस्तिकं पद्मं भवेत् ॥ १६०॥ 

एवं च्रिश्रुलस्य वर्तनामभिधाय दण्डस्य अपि 
आह 

$ 

सुखा धारयेस्सूतरं 
त्रिभिहस्तेस्तु पातयेत् । 

मध्यश्रद्गसुखामे सूत्रं परिस्थाप्य निभि- 
हेस्तेः पातयेत् पखिजितवाद्यदरादशाङ्कखान्तं 
यावत् मध्यतो नयेत् ॥ 
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एवं देष्येमभिधाय वेपुल्यमाह 
मध्ये चोर्ध्वं ततः कुया- 

दधस्तादङ्करढयम् ॥ १६१ ॥ 
रेखाद्यं पातयेत 

यथा श्रु भवलयपि । 
अधोभागादिभिश्चोध्वै 

तत्र रेखा प्रपद्यते ॥ १६२ ॥ 
समीकृत्य ततः सूर 

उर्ध्वे दे एवमेव तु! 
एवं स्थानत्रये अङ्खलद्रयान्तरारं दयोः पा- 

शयोः रेखादयं कुयात् येन सवेतः साम्येन 
अधोमध्यभागाभ्यां सह उध्वं समीड्य रेखा 
प्रपद्यते, ततस्तथेव डे ऊर्ध्वे सूत्रे पातयेत 
यथा सदण्डं श्रु संपद्यते ॥ 

नच एवं मध्यपद्यस्य दण्डन आच्छादनं का- 
धमियाह 

मध्यं पद्म प्रतिष्ठाप्यं 
युटखाधस्तादययशरसिनि ॥ १६३॥ 
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अत्र च चतुरिदातिधा विभक्ते क्षेत्रे प्रागु- 
वत् सवं द्वारादि वर्तनीयम्, भगवता पुनर- 
धृचन्द्रोपयोगिनि एव मभ्यहस्ते प्राधान्यात् 
भागपरिकल्पना क्रतेव्यास्ताम् ॥ १६३ ॥ 

आहिकाथंमर्पेन उपसंहरति 
र, (र 

इलयेष मण्डटविधिः 
(५. $ अ, (^, 

कथितः संक्षपयोगतो महागुरुभिः । 
इति शिवम् ॥ 

खस्िकशाभ्जनयदुगेमरिवशासखनिर्वचनचश्चः । 
आहिकमेकत्रि्ं ग्यव्रणोदेतजयरथाख्यः ॥ 

इति श्रीतत्रारोकविवेके मण्डरुपकाशनं नाम 

एकव्रिदमाहिकम् ॥ ३१ ॥ 



अथ 

श्रीतत्राखोके 

श्रीमन्महामादेश्वराचायोभिनवभु्विरनचिते 
श्रीज्ञयरथकरूतविवेकाख्यटीकोपेते 

पि = र मः 

हाव्रिश्मा हिकम् । 
क 9 

 श्द्धाछ्द्धाध्वभिदा दिगहरं घुद्रथत्यशेषृजगत् । 
 संविद्पतया यः कलयतु स किल्विषं सतां काठः ॥ 

इदानीं मुद्राविधिमभिधातुमुपक्रमते 

अथ कथये सुद्राणां 
गुवागमगीतमन्न विधिम् । 

तमेव आह 

युद्धा च मरतिविम्बात्मा 

श्रीमहेव्याख्ययामरे । 
उक्ता विम्बोदयश्चुला 

वाच्यद्यविवेचनात् ॥ 3 ॥ 
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तत्र श्रीदेऽ्यायामले 
श्रतिविम्बोदयो द्रा" ॥ 

इयेवरूपाया बिम्बोदयश्चुतेः प्चमीषल्यथेव- 
हृवीदिद्वारस्य वाच्यद्वयस्य विवेकमाभिद्य परसं- 
विदाङृतिरूपलात् भ्रतिबिम्बार्मा सुद्रा उक्तेति 
वाक्याथेः। इदं च अन्न वाच्यद्वयम्-प्रतिराभिमु- 
ख्ये, तेन बिम्बसंनिधि निमित्ती विम्बेकनि- 
यत उदयो यस्येति बिम्बस्य प्रतिबिम्बोत्पत्ति- 
निमित्त्वमुक्तम् , बिम्बस्य अभिव्यक्तिलक्षण 
उदयः प्रतिगतः प्रासो यस्मादिति प्रतिबिम्बस्य 
ज्ञघ्युपायखमिति । यद्वा 

शद्रा विभ्बोदयो नाञ्च...“ ॥ 

इतिबिम्बोदयश्चुतेः षतिराब्दाथमपहायेव व्या- 
स्थेयम् ॥ १॥ 

तदेव तात्पयेद्वारेण आह 

बिम्बात्ससुदयो यस्या 
इत्युक्ता भ्रतिषिम्बता । 

विम्बस्य यस्या उदय 
इत्युक्ता तदुपायता ॥ २ ॥ 
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समुदय इति उत्पत्तिः यस्या इति परतिषि- 
म्बरूपाया मुद्राया इति षष्ठयथः, यस्याश्च सका- 
रादिति पञ्चम्यथः। उदय इति ज्ञपिस्तदुपाय- 
तेति ज्ञिद्ारिका षिमभ्बोपायतेदर्थः ॥ २ ॥ 
.पवं सुद्राशब्दस्य रूदिमुपददयं योगमपि 

दरोयति 
मुद खरूपखाभख्यं 

देहद्रारेण चात्मनाम् । 
राल्यपेयति यत्तेन 

सुद्रा शाखेषु वर्णिता ॥ २॥ 
यद्यपिच अन्न 
इत्याशयेन सुद्र मोचयते पाशजारुतोऽरेषात् । 
कायीयान्पुयेषटकसंस्कारान्द्रावयेत्तथा मन्तम् ॥ 
योगे क्रियां च चया युद्रयति तदेकरूपतया ॥ 

इत्यादिदृष्टया बहूधा योगः सम्भवति, तथापि 
परानन्दनिभरखरूपताधायितया अयमेव मुख्य 
इति एतावदेव उक्तम् ॥ ३॥ 

आसामेव युणप्रथानभावं तावत् दरीयति 
तत्र प्रघानभूताश्री- 

क (क् 

खेचरी देवतातिमिका । 
३९ 
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निष्कटत्वेन विख्याता 
साकल्येन त्रिद्ङिनी ॥ % ॥ 

कृरङ््णी क्रोधना च 
भेरवी ठेिदहानिका । 

महाप्रेता योगमुद्रा 
उवाछिनी क्षोभिणी ध्वा ॥९॥ 

इत्येवंबहूुमेदेयं 
५ शै क 

श्रीखेचर्यैव गीयते । 
भवेति खेचरीविशेषणं, तस्या हि त्रिश्रुलि- 

न्यादिसकररूपोपयहेऽपि न निष्कटाद्रुपास््- 
चयाव इति अभिप्रायः । उक्तं हि 

॥इयं सा खेचरी यद्रा निष्करा परिकीर्तिता । 
सकं रूपमेतख। भेदेस्ेसतेरस्थितम् । 

इति ॥ 
ननु च्रिश्ुखिन्यादिवदन्या अपि एतदङ्गमूता 

मुद्राः सम्भवन्तीति कथमिह ता अपिन उक्ता 
इत्याशङ्य आह 

अन्यास्तदद्कमूतास्तु 
पद्माया माटिनीमते ॥ ६ ॥ 
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तासां बहव्वामुख्यत्व- 
योगाभ्यां नेह वणनम् । 

नयु श्रीमालिनीमते पद्यमुद्धादिसाहचर्थै- 
णेव श्रीखेचरी अपि निर्दिष्टा, तत् सेव प्रधानेति 
त॒ तस्वयमिदयाश्खय आह 

श्रीखेचरीसमाविष्ठो 
यद्यत््यानं समाश्रयेत् ॥ ७॥ 

दैवीसंनिधये तस्स्या- 
दरं किं उम्बरेवरथा । 

अरमिति पयाप्तम् ॥ 
ननु आसामपि 

याभिः संरक्षितो मत्री मव्रसिद्धिमवाभ्रुयात् ॥ 
इत्याद्युक्त्या साधकविषयं सुख्यस्वमस्तीति कथ- 
मेवमुक्तमिदयारङ्खय आह 

काम्ये कमणि ताश्च स्यु- 
पुख्याः कस्यापि जातु चित् ॥८॥ 

कस्यापीति साधकस्येव;, नतु युश्चकादेः। 
जातुचिदिति नतु निवत् सवेकारम् ॥ < ॥ 

इह पुनर्मोक्षास्यमुख्याथेप्रतिपादनपरत्वा- 
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दस्य ग्रन्थस्य काम्यमेव कर्मं न उक्तमिति तदु- 
पयोगिना अपि मुद्धावणेनेन कोऽथं इद्याह 

तच्च नास्माभिरदितं 
तक्कि तदुपयोगिना । 

आसां च भेदनिर्देशद्वारेण खरूपमभि- 
धातुमाह 

सुद्रा चतुर्विधा काय- 
करवाकिचत्तमेदतः ॥ ९॥ 

तत्र पूर्णेन रूपेण 
खेचरीमेव वणैये । 

वागिति मच्रविखापनरूपा । यदुक्तं 
करकायविकापान्तःकरणानुप्रवेशतः । 
मुद्रा चतुर्विधा जेया ०००७ ००००७७०५०००० | |" 

इत्युपक्रम्य 
“अङ्खलीन्याप्तभेदेन करजा बहुमारगा । 
सवोवखाखेकरूपा व्रत्तिुद्रा च कायिङ्ी ॥ 
पञ्चयुद्राधरं चेतद्रतं सिद्धनिषेवितम् । 
मन्वतन्मथता यद्रा विलछपाख्या प्रकीर्तिता ॥ 
ध्येयतन्मयता यद्रा मानसी परिकीर्तिता । 

(रि 

इति । प्र्णनेति चलुविंधेनापील्थः ॥ 
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तत्रापि प्राधान्येन भीपूर्व्ाखरोक्तमेव ताव- 
दस्या रूपमाह 

बद्धा पद्मासनं योगी 
नाभावक्षेश्वरं क्षिपेत् ॥ १० ॥ 

दण्डाकारं तु तं ताव- 
्येद्यावत्कखत्रयम् । 

निगृह्य तत्र तत्तु 
प्रेरयेत् खत्रयेण तु ॥ ११ ॥ 

एतां बद्धा खे गतिः सया- 
दिति श्रीपू्वेशासने । 

स्थिरसुखासनस्यो हि योगी जन्माधारादु- 
देख नाभिदेरो मनो निवेदय तत्रेव बहुशः 
पर्थिम्य मध्यप्राणशक्तयेकीकारेण दण्डाका- 
रतया मूधन्यं बिन्दुनाद ब्रह्मरन्धरक्षणं खत्रयं 
यावत् नीखा तत्रेव कुम्भकानुड्त्या निरुध्य 
दाक्तिव्यापिनीसमनात्मना खत्रयेण तुणेमुद्धा- 
तगल्या पररयेदुन्मनापदाक्रमणेन परमरिवा- 
भिमुख्यं नयेत् येन अस्य एतदवष्टम्भेन पर- 
बोधगगनचारितवं स्यात् ॥ 
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अस्या एव अवान्तरभेदसहितायाः श्रीयो- 
गसञ्चारोक्तं रूपं निदिराति 

ध्वनिभ्योतिमेरुदुक्तं 
चित्तं विश्रम्य चोपरि ॥ १२॥ 

अनेनाभ्याक्षयोगेन 
@ $ 6 ( क 

शिव चा पर नजत् । 

ध्वनिनोदः, ज्योतिरिन्दुः, मरुत् शक्तिः, तेन 
तद्रादशान्तं बह्यरन्धम् । एवं जन्माधारास्पभति 
एतव्योमन्रययोगि चित्तं विधाय तत्रैव निषि- 

क 

डभ्यानेनेव कमेण उपसितिनं शक्त्यात्मकमपि 
खच्रयं भिचा योगी परं रिवं बजेदिति 
वाक्याथः ॥ 

एतदनुवेधेन च्िश्रुछिन्था अपि ूपमाह 

जन्वधस्तात्करो कृता 
वामपादं च दक्षिणे ॥ १३॥ 

विदायास्यं कनिष्ठाभ्यां 
मध्यमाभ्यां तु नासिकाम् । 
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अनामे कुञ्चयेसपराज्ञो 
भ्रमः तजनीदयम् ॥ १९॥ 

जिङ्कां च चाट्येन्मन्री 
हाहाकारं च कारयेत् । 

त्रिशृडेन प्रयोगेण 
ब्रह्मरन्ध्रसुपस्ितः ॥ १५॥ 

पद् सन्यञ्य तन्मात्रं 
सदयस्त्यजति मेदिनीम् । 

जच्रुदाब्देन अत्र कण्ठो रक्ष्यते, तेन तदध 
इयथः । नासिकामिति तद्रन्धरद्रयम्, चाल्ये- 
दिति भ्रृभद्भादो त्रयेऽपि योज्यम्। तन्मान्नभिति 
स्थितम् ! मदिनी यजतीति देहायहन्तापहस्त- 
नेन परबोधाकादाचारी भवेदिदयथंः ॥ 

त्रिशुलपरयोगमेव शिक्षयति 
गृन्याशुन्यस्ये इत्वा 

एकदण्डेऽनिरखानरो ॥ १६॥ 
दाक्तित्रितयसम्बदे 

अधिष्ठातृत्रिदेवते । 
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त्रिशुरं तदिजानीया- 
येन व्योमोत्पतेद्ुधः ॥ १७॥ 

एवंविधोऽयमनिरखानखो प्राणापानावथात् 
मध्यभ्राणे समरसितो कृता अत एव एकसि 
न्मूखाधारासप्रृति ऊर्वं प्रसरणात् दण्डाकारे 
च तस्िन् जाते सति तदेवं पयुञ्यमानं भि- 
श्रूं विजानीयात् येन अस्य व्योमोत्पतनं स्यात्। 
एकदण्डाकारं मधभ्यप्राणमेव विशिनष्टि अधि. 
छठातृत्रिदेवते इति भूमधभ्यादययवस्थितेश्वरसदाि- 
वानाभिताख्यकारणत्रयाधिष्टिते इदयथंः । तथा 
दाक्तिव्यापिनीसमनासम्बद्धे तत्संयोगमाष,अत 
एव परपदप्रा्या शुन्याशन्यख्ये विगछितस- 
दसदादिदाब्दव्यवहारे इत्यथः ॥ १७ ॥ 

नच एतावतेव अयं व्योम उत्पतेदिव्याह 

आकाशभावं सन्लयञ्य 
सत्तामात्रसुपस्ितः । 

शरं समरसं कता 
रसे रस्त इव स्थितः ॥ १८॥ 
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एकदण्डं स विज्ञाय 
तरिश्टं खचरं प्रिये । 

बद्ध तु खेचरीं मदर 
ध्यात्वात्मानं च भेरवम् ॥१९॥ 

खेचरीचक्रसंजुष्ठं 
सद्यस्यजति मेदिनीम् 1 

एवं खचरमेकदण्डं त्रिशरुङं विज्ञाय तत्तद्- 
वच्छेदाधाथि सत्तामात्रमपि परिलन्य खेचरी- 
मु द्ाबन्धमाविदय स बुधः पराकाशरूपतामुप- 
स्थितः सन् स्थितस्तत्रेव रसे इव रसं श्ुरुमपि 
समरसीकृय खेचरी चक्रसंजुष्टमात्मानं भेरवं 
ध्याखा च सय एव मेदिनीं यजतीति सम्ब- 
न्धः ॥ 

नच एवमस्य किं स्यादिल्यादाज्खय आह 

त्यक्तांराको नियचारो 
 निःशङड्मे ठोकवजितः ॥ २०॥ 

अवध्रूतो निराचारो 
नाहमस्मीति भावयन् । 
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मन्रेकनिष्ठुः संपरयन् 
देहस्थाः सर्वदेवताः ॥ २१॥ 

हादोदेगासिताक्रुषठ- 
निद्रामेथुनमस्सरे । 

रूपादो वा कतैकमे-. 
करणेषु च सवशः ॥ २२॥ 

नाहमस्मीति मन्वान 
एकीभूतं विचिन्तयन् । 

कणोक्षियुखनासादि- 
चक्रस्थं देवतागणम् ॥ २३ ॥ 

ग्रहीतारं सदा पदयन् 
खेचयां सिडयति स्फुटम् । 

यक्ताशाक इति निरंशतामापन्न इद्यथः । 
निराचार इति निष्क्रान्ता आचारा यस्ादाचा- 
रेभ्यश्च निष्कान्त इति योज्यम् । देहस्थाः 
सवैदेवताः संपदयन्निति सवेदेवतामयमात्मानं 
जानान इत्यथः । हादेयादिना चित्तदृत्तिविशेषा 
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आसूत्रिताः। रूपादाविति विषयपञ्के । य- 
हीतारमिति परषमात्रेकरूपमिलथः ॥ 

एतदेव व्यतिरेकद्वारेण ढयति 
विदयाशङ्ा मखशङी 

राखराड़ी न सिद्धयति ॥२४॥ 
विद्येति शुभकरी वेदविया ॥ २४॥ 
ननु एवमयं कस्मात् न सिच्धेदिदाशाज्ख्य 

आह 
शिवो रविः शिवो वहिः 

पक्ततात्स पुरोहितः 
तत्रस्था देवताः सवां 

योतयन्लयोऽखिरं जगत्॥२९५६॥ 
रविः प्रमाणं, वहिः प्रमाता, अत एव पुरो- 

हितो यष्टा इयथः । पक्तत्वादिति सर्वस्य खा- 
त्मसात्काररूपत्वात् योतयन्यः स्थिता इति 
दषः । एवं हि शिव एव सवेमिति किमाद- 
ङ्ास्पद मिल्याशयः ॥ २५ ॥ 

एवं चरिशूिन्याः खरूपमभिधाय करङ्कि- 
ण्या अपि आह | 
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कनिष्ठया विदायोस्य 
तर्जनीभ्यां भ्रुवो तथा । 

अनामे मध्यमे वक्ते 
निह्घया ताद्धकं स्पृशेत् ॥२६॥ 

एषा करङ्किणी देवी 
उवाछिनीं श्रणु साप्रतम् । 

हनुठंराटमौ हस्तो 
प्रसायाङ्कखितः स्छयो ॥ २७॥ 

चाखयेद्यायुवेगेन 
कृतवान्तथुकुटीं बुधः \ 

विदायोस्यं सजिह्ं च 
हाहाकारं त॒ कारयेत् ॥ २८ ॥ 

एषा उ्वाटछिन्यभिचक्रे 
तया चाष्टोत्तरं शतम् । 

जपेयदि ततः सिद्धधे- 
न्रेरोक्यं सचराचरम् ॥ २९ ॥ 

कनिष्ठयेति उभयकरसम्बन्धिन्या । वक्र इति 



३१ छोऽ ] द्ात्रिंश्चमादहिकम् ) २३१७ 

अथात् कृता ! प्राकरणिकश्च अत्र खेचरीमुद्राच- 
न्धानुवेधोऽनुसन्धातव्य एवेति युरवः। हनु- 
रिति रेः पाठः, तन हनुतः प्रभृति छुखाटान्तं 
स्थितो कायाविल्यथः। परसायाङ्खलित इति प्रख- 
ताङ्खीकाविदयथः। अन्तरिति हस्तयोः । अथि. 
चक्रे इति उध्वेमुखे अयश्रे अन्तरास्मानं भाव 
यिला ॥ २९ ॥ 

` सिद्धमेव दशयति 

परदेहेषु चात्मानं 
परं चात्मश्रीरतः । 

परयेचरन्तं हानादा- 
द्रमागमपद्स्थितम् ॥ २० ॥ 

नवच्छिद्रगतं चैकं 
नदन्तं व्यापकं ध्रुवम् । 

अनया हि खचारी श्री- 
योगसञ्चार उच्यते ॥ २१॥ 

हानादेति हाकारस्य नादेन उचारेणेदयथंः ¦ 
गमागमेति खदेहात् परदेहे, परदेदाद्रा खदेहे । 
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खचारीखयनेनापि खेचरीमुद्राबन्धानुवेधो द- 
रितः ॥ ३१ ॥ 

इदानीं श्रीवीरावल्युक्तमपि अस्या विधिमाह 
कुरुकुण्डकिकां बद्धा 

अणोरन्तरवेदिनीम् । 
वामो योऽयं जगदयस्ि- 

स्तस्य संहरणोयताम् ॥ ३२॥ 
सखखाने नित्त ख्ब््वा 

ज्ञानामतरसात्मकम् । 
बरजेत्कन्द्पदं मध्ये 

रावं कृत्वा ह्यरावकम् ॥ २३ ॥ 
यावज्ञीवं चतुष्कोणं 

पिण्डाधारं च कामिकम् । 
तत्र तां बोधयित्वा तु 

गति बुद्धा कमागताम् ॥२३५॥ 
चक्रोभयनिबद्ां तु 

राखप्रान्तावरम्बिनीम् । 
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ससह्ममिदं स्थान- 
मू्मिण्युन्मीरनं परम् । 

एष क्रमस्ततोऽन्योऽपि 
व्युकमः खेचरी परा ॥ ४०॥ 

 योन्याधारेति विख्याता 
राटमूरेति शब्यते । 

वणांस्तत्र ख्यं यान्ति 
ह्यवर्णे वणेरूपिणि ॥ ९१ ॥ 

इह अणोरन्तरवेदिनीमन्तश्चरन्तीं तन्मय- 
तामा कुकुण्डलिकां सध्यप्राणराक्तिसाक्रम्य 
अज्ञानसंह् खस्थाने शाक्ताधारे तदेक्याप- 
सिरूपां निवेति पराप्य 

मूले त॒ शाक्तः कथितो बोधनादम्रबतेकः ॥ 
इ्युक्त्या तस्य बोधनादप्रववेकसात् मध्यविषा- 
धारादावरावकं पशान्तरूपं रात्रे नादं कृता 
न कन्दे षडूषरम्पटाः ॥ 

इतिभङ्गया ज्ञानाश्रतरसात्मकं कन्दपद् का- 
मिक सर्वैकामाभिधं जीवं सञ्जीवन्यस्रताभिधं 
चतुष्पथवतिखात् चतुष्कोणं चिन्तामण्यभिधानं 
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च यावत् पेण्डं दारीरमाधारं त्रजेत्। तत्र आधा- 
रेषु च कऋमागतां तां कर्ङकण्डछिकां बोधयित्वा 

 मृटस्थानाद्ारभ्य प्राणापानात्मचक्रद्वयोभ्भितां 
दादशान्तं यावत् गच्छन्तीं ज्ञावा यथा अयं 
योगी ज्ञानजनेव माहात्म्येन अज्ञानयन्थि दुर्भ 
दयत्वात् वज्राख्यं मध्यनाडी च षिदारयेत्, 
तथा प्राणापानात्मशाखाद्रयस्य अन्तमवरम्ब्य 
जन्माधाररूपत्रिकोणमध्यादपि विनिष्कान्तमत 
एव॒मेदाधोवतिंत्वात् छिङ्गमूलं तदाख्यम- 
कुखाधारमपि विभेदयेत् । तच्च हि प्राणापान. 
रूपं चक्रयुग्मं खखरूपत्रोटनेन सङह्टितं सदे- 
क्येन भासते मध्यप्राणदक्तेरेव ततः समुद्य 
इत्यथेः। अतो लिद्गम्खख्यादङुरपदाप्युनः सा 
वैपरीलयादघोगलया निक्षेपं विधाय दिधाभावं ब- 
जति यदियमृवायङ्कष्टपयेनतत्वनिमित्तमात्मानं 
विनिक्षिपेत् तद्रुपतां श्हीयादिलयथः। सा कुट- 
कुण्डलिका हि उध्वाधःसथारमनाददय प्राणा- 

पानखक्षणाभ्यां लिङ्गाभ्यां छिद्धिनी तच्करोडी- 
कारेण ज्ञसि भ्राता सती चरेत् तत्तदाधारादिभ- 

8. 
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देन मध्यधाम आक्रामेत्। सा हि तत्र मध्यधाक्चि 
प्राणापानपदद्वयसंयोगास्संविद्िकासमादध्यात्। 
यश्च एवंविधमिदं स्वैभावानुस्युतमूमिण्युन्मी- 
छनं परसं विद्विकासाधायि परं स्थानं जानातिःस 
संविद्रसादानविसर्मयोः सिद्धयेत् खष्टिसंहारका- 
रित्वेऽस्य सामभ्यैसुत्पयते इलथैः। अस्याश्च एष 
यथोक्तस्तत्तदाधारादिसथारस्मा कमः खार- 
सिक एव वाह् इत्यथः । ततोऽन्यो यु्करमोऽपि 
अस्याः सम्भवति यदियं परा खेचरी योन्या- 
धारेति विख्याता तत उदिता सती श्रुलमू- 
रेति शब्यते ञ्जरिलेव शक्तिव्यापिनीसमनात्म- 
कारात्रययोगितात् इादशान्तपदं प्राप्तेयथः । 
यतस्तत्र सववोँच्छेदरूपे कोडीङृतबाद्यामर्शेऽपि 
सखामरामान्रात्मनि अवर्ण वर्णां बाह्यामश दयं 
यान्ति तदिशान्ता एव भवन्तीदयथंः ॥ ४१ ॥ 

नद भवतु एवं, योगी पुनरस्याः कथं प्रबोध. 
मादवयादियाशचङ्खय आह 

नादिषफान्तं ससुचचायं 
न $ $ (= 

कालेयं देहसंनिभम् । 
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आक्रम्य प्रथमं चक्र 
खे यन्त्रे पादपीडितम् ॥ ४२ ॥ 

नादं वे शक्तिसट्रभं 
सट भाव्कोखिनीपदम् । 

बीजपञ्चकचारेण 
ठराटमेदक्रमेण तु ॥ २॥ 

हच्छरखग्रन्थिभेदेश्ि- 
दुद्रराक्ति प्रबोधयेत् । 

वाथुचक्रान्तनिटयं 
बिन्दाख्यं नामिमण्डटम्। ४९ 

आगच्छेट्धम्बिकास्थानं 
सू्रहादशनिगतम् । 

चन्द्र चक्रविटोमेन 
प्रविरोद्धुतपञ्जरे ॥ ४५॥ 

भूयस्तु कुरुते टीखां 
मायापज्ञरवतिनीम् । 

पुनः खष्ठिः संहतिश्च 
¢ 

खेचयां क्रियते बुधेः ॥ ५६ ॥ 
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श्रीमदीरावखीयोग 
एष स्यात्खेचरीविधिः । 

चित् शुद्धास्मा कोटेशं रहस्यज्ञानप्रधानभूत- 
मत एव गर्भकृतमध्यरशाक्ति नादिफान्तरूपं स- 
वेमन्रारणिखभावं नादं खदेहामेदेन समुचय 
तमेव च एवं सगभमुचायमाणं नाद्मधिङृल 
खे जन्माकाशरूपे ममेणि कोडिन्याः कर- 
कुण्डलिन्याः पदं 

(जन्माख्ये नाडिचक्रं तु.“-'** "~" ।' 

इत्युक्तं नाञ्यारम प्रथमं चक पादेन अंदोन षीडि- 
तं विधाय तत्र कथित् प्राणशक्तं निरुभ्य अव- 
शिष्टानि पथापि चक्राणि आक्रम्य ब्ह्मादिका- 
रणपञचकोष्छङ्नक्रमेण हस्स्थस्य नाडित्रथात्मनः 
शूरस्य अन्थिद्रादशकस्य बह्मरन्धोपरिवर्तिनः 
शत्त्याद्यात्मनः शूरस्य च भेदनक्रमेण रद्रशक्ति 
प्रनोधयेत् । येन अयं जन्मपद्ादारभ्य पवना- 
धारारमनो वायुचक्रस्य अन्ते संनिकर्ष वर्तमानं 
नाभिमण्डरं तत्सङ्दाधारं छम्बिकास्थानं त- 
दष्वस्थितं सुधाधारं विन्दरास्यं भ्रुमध्यवर्तिनं 
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विद्याकमलसंज्ञितमाधारं नाडीनां तार्स्थ्यात् 
न्थीनां दादशकात् निगेतं सर्वसंबन्धोत्तीर्ण 
दादशान्तपदं च यावत् आ समन्तादजुना क- 
मेण गच्छेत् तत्र विभ्रान्ति कुयौदियर्थः। भूयस्तु 
तत्र चन्द्रचक्रादपानस्थात् प्रयाव््यास्मना वि- 
रोमक्रमेण खशरीरमेव प्रविरोत् +येन अयं ्यु- 
स्थानदशोचितं उयवहरेत्। अतश्च खेचरीमुद्रा- 
वेराभाजां ज्ञानिनामन्तवेहिरून्मेषनिमेगभ्या- 
माजवञ्जवीभावेन खष्टिसंहारकारितं स्यादिति 
संक्षेपाथः। योगे इति तद्रचनावसरे इति 
यावत् ॥ 

श्रीकामिकोक्तमपि अस्या रूपमाह 

चुम्बाकारेण वक्रेण 
यत्तत्वं श्रुयते परम् ॥ ४७ ॥ 

ग्रसमानमिदं विश्वं 
चन्द्राकंपुटसंपुटे । 

तेनेव स्याव्छगामीति 
श्रीमत्कामिक उच्यते ॥ ४८ ॥ 
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चुम्बाकारेण काकचञ्खुपुटाकृलयनच्ककरा- 
त्मना मध्यप्राणराक्तयवरूम्बिनापि खस्पेण 
वक्रेण यदिदं प्रमाणप्रमेयात्मकं विश्वं खात्म- 
सात्छरुवोणमत एव परं प्रमात्रेकरूपं तत्तवं च- 
नद्राकंपुटस्य प्राणापानयुग्मस्य संपुटे मध्यधाश्नि 
श्रूयते साक्षाक्रियते, तत एव अस्य खचा- 
रतिं स्यादिति वाक्यार्थः ॥ ४८ ॥ 

इदानीं श्रीकुखगहरोक्तं सविशेषमस्या रूपं 
वक्तुमाह 

भवान्मुक्त्वा द्रावयन्ति 
पारान्सुद्रा हि शक्तयः । 

मुख्यासां खेचरी सा च 
त्रिधोच्चारेण वाचिकी ॥ ४९॥ 

त्रिरिरोसुदरो देवि 
कायिकी परिपल्यते । 

अतो हि पारमेश्वयः शक्तय एव मुद्रा उक्ता 
यदासां पशनां संसारात् मोचयिखा पाशान् 
द्रावयन्तीति निवेचनम् । यदुक्तं 
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(रोचयन्ति महाधोरात्संसारमकराकरात् । 
दरावयन्ति पशोः पाशांस्तेन यद्रा हि शक्तयः ॥' 

इति । उच्चारेणेति मच्रादेः । भिश्ियोमुद्धर 
इति 

“इच्छाज्ञानक्रियापूवो 2 ॥ 

इत्यादिनीदया शक्तित्रयमयतात् त्रिरिरोमुद्भरो 
मुदं परानन्दं णाति खात्मनि आग्टृरतीति 
परसं विदिवयथेः ॥ 

एवमेव हि परा संवित् कायत्वेन उछसिते- 
स्याह 

नासां नेत्रहयं चापि 
हव्स्तनहयमेव च ॥ ० ॥ 

टषणहयटिषद्भ च 
प्राप्य कायं गता वियम् । 

भवस्थानामवस्थान- 

सुच्वारेणावधारयेत् ॥ ५१ ॥ 
मानसीयमितस्त्वन्याः 

पद्माया अष सुद्विकाः । 
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मात॒व्युकुटे ताः स्यु- 
रस्यास्त॒ परिवारगाः ॥ ५२॥ 

दारीरं तु समस्तं य- 
व्कूटाक्षरसमादत । 

एषा सुद्धा महासद्रा 

भ॑रवस्यात गङ्कर ॥ ३ ॥ 
हदिति हृत्पद्मनालरूपम् 1 एतत्सततं च 

तत्र तत्र राखे निरूपितमिति अतिरहस्यखा- 
दिह न प्रप्ितम् । तत् युरमुखादेव बोद्ध- 
ठ्यम् । भवस्थानं रारीरमभवस्थानमुच्चारेणेति 

“पड हूत्पश्रमेवात्र शूरं नाडित्रयं प्रिये । 
नाभि चक्रं विजानीयाच्छक्ति नादान्तहूपिणीम् ॥ 
चिन्दुदेशोद्धवं दण्डं वजं चित्तममेदकम् । 
द॑ष्रां जिहां महाभगे कपारं व्योममण्डलम् ॥ 
एषु खानेषु सञ्चारान्मानसी परिपल्यते ॥ 

इत्यादिनयेन उध्वं चारेण गमनेनेयथः। अष्टेति 
यदुक्तं 

` खेचयोः परिषारस्तु अटा युद्राः प्रकीतिताः 
शलाष्टके च देवेशि मात्ब्यूहे च ताः स्मृताः ॥ 
पञ्च श्रूं तथा चक्रं शक्तिदेण्डं सवजकम् । 
दषा कपारुमिययेव तदशेषं व्यवसितम् ॥ 



५६ छोऽ ] द्ातिशमाहिकम् । ३२९ 

इति । वरूटाक्षरं क्षकारः । एतत्सतचं च प्राक 
बहुशः प्रतिपादितम् । अनेन प्रायुदिष्टाया भैर 
वसुद्राया अपि लक्षणमुक्तम् ॥ ५३ ॥ 

अस्या एव सर्वत्र अविगीततां ददयितं 
श्ाख्रान्तरतोऽपि सप्रभेदं रूपमाह ` 

सूपविष्ठः पद्मके त॒ 
हस्ताग्राटिररिमभिः । 

पराद्खेद्यटित्युय- 
दररिमभिः पृष्ठसंस्थितेः ॥५५॥ 

अन्तःयितिः खेचरीयं 
संकोचाख्या रशशाङ्किनी । 

तस्मादेव ससुत्तम्ब्य 
बाहू चेवावकुञ्चितो ॥ ५५॥ 

सम्यग्ब्योमसु संस्थाना- 
द्मोमाख्या खेचरी मता 

युष्टिहितयसङ्ट्रा- 
डदि सा हृदयाङ्गया ॥ ५६ ॥ 
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दान्ताख्या सा दस्तयुग्म- 
मूध्वाधःस्ितसुद्रतम् । 

समदष्यावखोक्यं च 
बहियों जितपाणिकम् ॥ “७ ॥ 

एषेव राक्तिसुद्रा चे- 
द्धोधावितपाणिका । 

दृश्चानामह्खीनां तु 
सुष्टिबन्धादनन्तरम् ॥ «८ ॥ 

द्राकक्षेपात्खेचरी देवी 
पञ्चकुण्डरिनी मता । 

संहारमुद्रा चेषेव 
युष्वं क्षिप्यते किं ॥ ९९॥ 

उत्करामणी ्लगिलेव 
पद्यानां पाशचकलतेरी । 

भरे सुदूरे इटिति _ 
खात्मानं पातयन्िव ॥ ६० ॥ 

साहसानुप्रवेरोन 
कुलित हस्तयुग्मकम् । 
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अधोवीक्षणश्रीरं च 
सम्यग्दष्टिसिमन्वितम् ॥ ६१ ॥ 

वीरभेरवसंज्ञयं 
खेचरी बोधवर्धिनी । 

अष्टधेस्थं वणिता श्री- 
भगाष्टकशिखाकुटे ॥ ६२॥ 

इह पद्यायासनस्थो योगी यदा प्रष्ठसंस्थि- 
तत्वादेव पराङ्मुखेरयद्रदिमभिवहिर्निगीच्छ- 
च्छशाङ्करदिमभिहंस्तायाङ्खय एव॒ रदमयो 
रजवः, तेरुपरक्षितः सन् श्रियेव बाह्योप- 
संहारादन्तःस्थितिः खास्मनि एव विभ्रान्तः 
स्यात्; तदा एवंभावितशशाङ्लात् शशाङ्किनी, 
बाद्यस्य च सङ्कचितत्वात् संकोचाख्या इयमेका 
खेचरी मुद्रा । तथा तं हस्ताङ्गस्यादिसंनिवे- 
रमाधिल बाहू सम्यगवङकुचितो समुत्तस्ब्य 
खस्तिकाकारतया अवष्टभ्य 

'खमनन्तं त॒ माथार्यं ---*""““*“" ॥' 

इयाद्यक्तेषु प्सु व्योमसु सम्यगुक्तेन कमेण 
स्थानात् गाढावष्टम्भात् व्योमाख्या दितीया ¦ 
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तथा अन्तशक्रताधोवर्तिदक्षिणसुश्चङ्कष्टोपरिग- 
तोच्छिताङ्कष्टवाममुष्िरक्षणस्य सुष्ठिदवयस्य हृदि 
सङ्कहात् सा खेचरी हृदयाख्या त॒तीया । 

तथा हस्तराष्देन बहूपलक्षणात् बाहुयुग्मसधः- 
स्थितवाममूभ्वस्थितदक्षिणमन्तःसंमुखपाणिः 
कत्वेऽपि उद्रतमृष्वैस्थितहस्तं दृष्टसाम्येन 
अवलोकनीयं यदा स्यात्, तदा सा शान्ताख्या 
चतुर्थ । तथा एषैव शान्ताख्या एवंसं निवेशेऽपि 
अधोधावितपाणिका चेत् भवेत्, तदा शक्ति- 
मुद्राख्या पञ्चमी । तथा द्वयोरपि करयोः सुष्टि- 
बन्धादनन्तरं दशानामपि अङ्करीनां ्चटिलेव 
तियंक्परतिक्षेपात् प्रतिकरं पञ्ङकण्डलिनीरूप- 
त्वात् पथकरुण्डलिन्थाख्या षष्ठी । तथा य्येव 
द्शानामपि अङ्करीनामूष्वं प्रक्षेपः, तदेव एषेव 
पञथचकुण्डलिनी संहारमुद्राख्या सप्तमी । संहार- 
मुद्रास्वमेव च अस्या उकत्कामणीलादिना षद्- 
शितम् । तथा अधोवीक्षणशीरुतवेन सम्यगन्त- 
ठक्ष्यतया दृश्या समन्वितं चितं हस्तयुभ्म 
विधाय सुदूर श्रे साहसमुद्ानुप्रवेरोन ज्ञटिति 
स्वातमानं पातयन्निव यदा योगी वधितबोधो 
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भवेत्, तदेव इयं वीरभैरवसंज्ञा अष्टमी,-इति 
श्रीभमरिखाढुरम् ॥ ६२ ॥ 

एतदुपसंहरन् वीयेवन्दनमव तारयति 

एवं नानाविधान्भेदा- 
® = ऋ ण 

नाश्रलक्व चा खता । 

श्रीखेचरी तयाविष्ठ 
परं बीजं प्रपद्यते ॥ ६३ ॥ 

नानाविधानिति त्रिशूिन्यादीन् । आसां 
च त्रिशुिन्यादीनामनवङ्कसिपरतया स्रासा- 
मेव खरूपं न उक्तम् । परं बीजमिति खष्टिमयं 
पराबीजम् । वस्तुतो हि अनयोरभेद इति भावः, 
यदागम 

एरक खष्टिमर्यं बीजमेका युद्रा च खेचरी | 
हावेकं यो विजानाति स वे पूज्यः इलागमे ॥' 

इति ॥ ६३ ॥ 
अत षव हह 

एकं सृषठिमयं बीजं 
यद्रीयं सवमन्रगम् । 
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एका मुद्रा खेचरी च 
सुद्रोघः प्राणितो यया ॥६४॥ 

अतश्च तदवे एव स्वेमुद्राणां तख- 
भियाह 

तदेवं खेचरीचक्र- 
रूढो यद्रूपयुह्सेत् । 

तदेव सुद्रा मन्तव्या 
दोषः स्याेहविक्रिया ॥ ६९ ॥ 

शेष इति तदवेशश्युन्यः ॥ ६५ ॥ 
आसामेव च बन्धाय कारभेदं निरूप- 

यितुमाह 
यागादो तन्मध्ये 
तदवसितो ज्ञानयोगपरिमश्चे । 

विनघ्रप्ररमे पार- 
च्छेदे युद्राविधेः समयः ॥ ६६ ॥ 

ननु एवं समये मुद्राबन्धेन कि स्यादिदया- 
दाङ्गय आह 

बोधावेशः सन्निधि. 
क, £ ॐ ५ 

रक्येन विसजन सखरूपगतिः । 
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राङ्ादखनं चक्रो- 
दयदीप्िरिति कमाव्छृटयम् ॥६७\ 

चक्रोदयदीसिरिति सक्तमाहिकनिरूपित- 
{~ £ 

स्थिलया उदितानां भच्राणां दीिर्दीपनमिदयथेः॥ 

एतदेव अर्धेन उपसंहरति 

इति मुद्राविधिः प्रोक्तः 
सुगरढो यः फएरप्रदः । 

इति शिवम् ॥ 
भीखेचरीसतभ्रविमशेसमन्मिपरचिदावेशः 
दार्धचिश्चं निरणषीदाहिकमेतज्ञयरथास्यः ॥ 

इति श्रीतन्राखोकविवेके मुद्रापरकाशनं नाम 

द्वातिशमाहिंकम् ॥ ३२ ॥ 

-आोजततन्ाणक उषदरकगवकवनााकतणयनकिनकद) 



अथ 

भ्रीतत्रां 
श्रीमन्महामाहेश्वराचायोभिनवगुप्तविरत्चिते 

श्रीजयस्थक्ृतविवेकाख्यरीकोपेते ` 
नमो 

त्रयखिदरामाहिकम् । 

परमानन्दसुधानिधिरहसदपि बहिररेषमिदम् । 
विश्रमयन्परमास्मनि विश्वेशो जयति विश्वेशः ॥ 

नयु इह एकेव विश्वामरनसारा संविद- 
स्तीति उपास्योपासकभाव एव तावत् न न्या- 
य्यः, तत्रापि उपास्यानां को भेदः, तत् किमिद 
मनेकचक्रास्मकत्वमुपदिष्टमिल्याशङ्ां गर्भीक्कय 
द्वितीया्धेन तदेकीकारमेव प्रणिगदित॒माह 

अथावसरसंप्राप्त 
एकीकारो निगद्यते । 

तमेव आह 

यदुक्तं चक्रभेदेन _ 
साधं पृज्यमिति त्रिकम् । 
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तत्रेष चक्रभेदाना- 
मेकीकारो दिशानया ॥ ३ ॥ 

उक्तमिति भ्रथमाहिकादो । तथाच तत्र 

(एकवीरो यामरोऽय त्रिश्क्तिथतुरात्मकः ।' 

इत्यादि 
एवं यावस्सहसरारे निःसंख्यारेऽपिवा प्रथः | 
विश्वचक्रे महेशानो विश्वशक्तिविजम्भते ॥ (११२) 

इत्यन्तं बह । अनयेति वक्ष्यमाणया ॥ १॥ 

तत्र चक्रभेदमेव तावत् दशेयति 

विश्वा तदीशा हारोद्री 
वीरनेन्यम्बिका तथा । 

गुवति षडरे देज्यः 
श्रीसिद्दावीरदशिताः ॥ २॥ 

माहे्री बह्यणी स्कान्दी 
वेष्णव्येन्द्री यमासिका । 

चासुण्डा चेव योगीशी- 
लष्ाघोयोद्योऽथवा ॥ ३॥ 

४३ 



२२८ श्रीतन्नारोके 

अभिनिक्तिवाय्वीदा- 
मात॒भिद्रोदश्ान्विताः । 

नन्दा भद्रा जया काटी 
कराटी विकृतानना ॥  ॥ 

करष्टकी भीमसुद्ा च 
वायुवेगा हयानना। 

गम्भीरा घोषणी चेति 
चतुर्विंदायरे विधिः ॥ ९ ॥ 

मधा कान्तिः सुधा ध्रतिः। 
दीप्षिः पुष्टिमतिः कीर्तिः ` 

सुसितिः सुगतिः स्सतिः ॥६॥ 
सुप्रभा षोडशी चेति 

श्रीकण्ठादिकशाक्तयः । 
बरिश्च वङिनन्द्श्च 

द्ररा्रीवो हये हयः ॥ ७ ॥ 
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माधवः षडरे चक्रे 
दादशारे त्वमी स्मरताः । 

द॒क्षश्वण्डा हरः शोण्डी 
प्रमथो भीममन्मथो ॥ ८ । 

दाकुनिः सुमतिनन्दो 
गोपारश्च पितामहः । 

श्रीकण्टोऽनन्तसुष्ष्मो च 
त्रिमूतिः शंबरेश्वरः ॥ ९॥ 

अधीरो भारमूतिश्च 
यतिः स्ाणुहेरस्तथा । 

ण्ठिमोतिकसयोजा- 
नुम्रहक्ररसेनिकाः ॥ १० ॥ 

द्यष्ठो यद्ास॒तस्तेन 
युक्ताः पूणाभतद्रवाः 

ओघोमिस्यन्दनाह्ाश्च 
वपुरुट्रारवक्रकाः ॥ १३ ॥ 

तनुसेचनमूरतीशाः 
सवोखतधरोऽपरः । 
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षोडरोव प्रकोतिताः ॥ १२॥ 
संवतख्कुटिभ्रगुसित- 

बकखद्धिपिनाकियुजगवबलिकाखाः । 
दिर्कगरण्डो शिखिशो 

णसेषमीनत्रिदण्डि साषादि ॥ १२॥ 
देवीकान्ततद्धे 

दारुकहटिसोमनाथशमाणः । 
जयविजयजयन्ताजित- 

सुजयजयर्द्रकीतेनावहकाः ॥ १९ ॥ 
तन्भृत्युत्साहदव- 

धनाश्च बटसुबरभद्रवावहकाः 
तदान्दाताचेयो 

नन्दनसममद्रतन्मूतिः ॥ १९५ 
शिवदसुमनःस्प्रहणका 

दुगं मद्राख्यकाङ्श्च । 
चेतोऽनुगकोशिकका- 

रविश्वदुशिवास्तथापरः कोपः ॥३६॥ 
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श्ुलभ्यरे स्युरेते 
खीपाटाच्छक्तथस्तवेताः । 
तदीरेति विश्वेश्वरी । वीरनेीति वीर- 

नायिका । तदुक्तं 
धविश्वा विशेश्वरी चेव हारोद्री बीरनायिका | | 
अम्बा गुवींति योगिन्यः...“ ।।'(मा०्वि० २०।६०) 

इति । न केवरुमस्मदर्ने एव एता उक्ताः, 
यावदन्यत्रापीयाह श्रीसिद्धावीरदरिताः इति, 
स्कान्दीति कोमारी । यमास्मिकेति याम्या । 

अघोयोदथ इति । यदुक्तं श्रीत्रिशिरोभैखे ` 
(अघोरा परमाधोर षोरहपा तथा पररा । 
घोरवक्रा तथा भीमा भीषणा वमनी परा ॥ 
पिषनी चाष्टमी प्रोक्ता ००७०७००७ ७०७०५००४ ॥ 

इति । अन्विता इति अथौत् माहेदयायाः । 
यदुक्तम् 

आभरेष्यादिवतुष्कोणा बाहमण्याययस्तु तरा प्रिये 
(मा० वि० २०५ ४५) 

इति । चतुर्विंशे विधिरिति माहेदयादिद्राद- 
काकसंमेखनया । यदुक्तं 

क्छ 
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६,००००७०७००००७०००७०४ चतुर्विंशतिके व्वुणु | 

नन्दादिकाः करमात्सवो ब्राह्ण्यादयास्तयेवच ।॥' 
(मा० वि° २०।५३) 

इति । एतच्च अत्र द्वादश्ञारगतदेब्युपजीवनाय 
उक्तमिति न कऋमव्यतिक्रमश्चोययः । अष्टकद्वये 
पुनरघोराया एव शक्तिमन्तः, किन्तु ते परायु- 
दिष्त्वादिह न उक्ताः । तदुक्तम् 

अघोसचास्तथाष्टारे अपोयोद्याथ देवताः । 
पमारैश्या्यास्तथा देवि ध ॥ 

(मा० वरि २०।५३) 

इति । सयोजः सद्योजातः । ̀  अनुमरहेति अनुः 
महेश्वरः । सेनिको महासेनः । यदुक्तं 

4 4 ०००*०"सृद्योजातस्तथा परः | 

असुग्रहेश्वरः कूरो महासेनोऽथ षोडज्ञ ॥' 
। (पा० वि० २०।५०) 

इति । तेनेति अघरतेन, तदस्रतवर्णोऽस॒ ताभ 
इयादिः कमः । वक्रेति आस्यम् । सेचनेति 
निषेचनम् । तदुक्तम् 

अमृतोऽमृतपूर्ण्॑ अम॒ताभोऽमतद्रवः । 
अमृतोघोऽग्रतोर्मिश्च अभृतखन्दनोऽपरः. ॥. 



१७ छो० 1 त्रयिक्चमाहिकम् । ३४३ 

अग्रताज्गोऽगरतवपुर्तोद्ार एव च । 
अम्रताखोऽमृततनुस्तथामतनिषेचनः । 
तन्पूतिरसृतेशथ सवांगृतधरस्तथा ।॥ (मा०वि०२।१९) 

इति । चतुर्विशव्यरे कमप्राप्तान् शक्तिमतो 
निर्दिशति संवतेलयादिना । रुङरीति ख 
लीद्यः । सितेति शतः । कारो महाकाडः । 
दविरकगखाण्डाविति दिरण्डच्छगङाण्डो । शि 
ख्यादिपच्चकस्य समाहारे दन्दः । रशोणेति छो- 
हितः । देवीकान्ततदर्धाविति उमाकान्ताधनां- 
रीशो। हरीति खङ्गी । सोमनाथेति सोमेशः। 
तदुक्तं ` | [र 

(संवर्तो रुडरीशसथ भृगुः श्वेतो बकस्तथा । 
खङ्गी पिनाकी भुजगो नवमो बहिरेव च॥ 
महाकालो दविरण्डशच च्छगलाण्डः शिखी त्था । 
लोहितो मेषमीनो च अिदण्ड्याषादिनामको ॥ 
उमाकान्तोऽधनारीशो दारुको रङ्खटी तथा 
तथा सोमेशश्षमाणो चतुर्वि्चत्यमी सताः 1४ 

(मा० विर २०।५६) 

इति । अजितेति अपराजितः । जयेलनेन त्र- 
णामपि संबन्धः । तेन जयरुद्रो जयकीतिज- 

यावह इति। तच्छब्देन जयश्ब्दपरामश्चः। तेन 
जयमूर्तिजयोरसाहो जयदो जयवधनः इति । 



३४४ श्रीतत्राखोके 

सुबरेति अतिबलः । भद्रेति चरयाणामपि बल- 
शब्देन संबन्धः । तेन बरुभद्रो बरपरदो वरा 
बरहश्चेति । तद्वानिति बलवान् । दातेति बल- 
दाता । ईद इति बङेश्वरः। समभद्रेति सर्वै- 
तोभद्रः। तन्मूतींति भद्रमूतिंः । शिवद इति 
शिवप्रदः। भद्राख्य इति भद्रकाङः। चेतोऽनुग 
इति मनोऽयुगः । विश्वेति विश्वेश्वरः । श्चुय- 
भ्यरे इति चतु्िरादरे । तदुक्तं 

(जयश्च विजयश्चैव जयन्तश्ापराजितः 
सुजयो जयरद्रभ जयकीर्तिजेयावहः ॥ 
जयमुपजयोत्साहो जयदो जयवधेनः । 
चलथातिषरुथेव बलभद्रो बलप्रदः ॥ 
बलावहश्च बटवान्बरुदाता बलेश्वरः 
नन्दनः सवंतोभद्रो मद्रमूतिः रिषप्रदः ॥ 
सुमनाः स्पृहणो दुर्गो भद्रकारो मनो्लुगः । 
कोशिकः ाटविश्वेशो सुरिवः कोप एव च ॥ 
एते योनिसयुद्ध ताशत्खिशत्प्रकीतिताः ॥ 

(मा० वि० ३।२४) 

इति ॥ ` 
अत्रेव मश्रविभागमाह 

ज्ुकरोऽथाभिपल्लीति 
षडरे षण्डटर्वानताः ॥ १७ ॥ 
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दादश्चारे तत्सहिताः 
षोडशारे खराः क्रमात् । 
प्ट द्विगु नारे 

यादं हान्तं तु तत्रिके ॥ १८॥ 
अश्िपली खाहेति, तेन प्रलेकमेकेको वणैः। 

तत्सहिता इति षण्टसहिताः । तद्िशुणे इतिं 
दाच्चिरादरे ॥ १८ ॥ 

अत्रैव विदोषमभिधत्ते 

हात्निरादरके सान्तं 
बिन्दुः सवषु मूधंनि । 

अनेनैव कमेण चक्रान्तराणि अपि कल्प. 
नीयानीदयाह , 

एवमन्यान्बहूश्वक्र- 
भेदानसात्प्रकल्पयेत् ॥ १९॥ 

अस्मादिति उक्तात् चक्रभेदात् । अन्यान्वहू- 
निति चतुः्षष्टधादीन् । प्रकल्पयेदिदयनेन एषा- 
मवास्तवत्वं भकारितम् ॥ १९ ॥ 

वस्तुतो हि चित्प्रकाश एव एकः समस्ति, 
यस्य शक्तितद्रयपदेशमात्रत्वमिाह 

हट 
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एक एव चिदात्मेष 
विश्वामशेनसारकः । 

दराक्तेस्तहानतो माता 
दाब्दराशिः प्रकीतितो ॥२०॥ 

तयोरेव विभागे तु 
राक्तितदस्प्रकत्पने । 

दाब्दरारिमाखिनी च 
्षोमासम वपुरीदशम् ॥ २१ ॥ 

अत इति शक्तितद्द्धिभागस्य आसूत्रणात्। 
माता मातरका। तयोरिति मातकाराब्दरादयोः। 
ननु माखिन्याः दाक्तितवे किं निमित्तमित्याशङ््य 
आह क्षोभात्म वपुरीदृशमिति ॥ २१ ॥ 

अनयोरेव एकेकामररूढावियांश्चक्रभेद 
इव्याह 

तथान्तःस्थपरामश- 
मेदने वस्तुतखिकम् । 

अनुत्तरेच्छोन्मेषाख्यं 
यतो विश्वं विमद्रीनम् ॥ २२॥ 
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आनन्देशोर्भियोगे तु 
तत्षट समुदाहृतम् । 

अन्तःस्थोष्मसमायोगा- 
तदए्टकसु दाहतम् ॥ २३ ॥ 

तद्ामरतचतुष्कोन- 
भावे ह्ादशाकं भवेत् । 

तद्योगे षोडशाख्यं स्या- 
देवं यावदसंख्यता ॥ २४ ॥ 

तथा शक्तिराक्तिमदूपतया अन्तः प्रमात्रैका- 
त्म्येन स्थितस्य अहंपरामशेस्य विभजने सति 

(तदेष त्रितयं प्राहुभरबसख परं महः ॥' 

इत्यादयुक्तनयेन अयुत्तरेच्छोन्मेषाख्यं न्िकमेव 
वस्तुतोऽस्ति यत इदं सवेमहमिति प्रण विम 
शनं स्यात् । तस्येव पुनरानन्दादियोगे तत् सम- 
नन्तरोक्तं षटमुदाहयतं येन अय चक्राणां भेदः। 
एवमन्तःस्थोष्माख्यं चतुष्कदयमधिङल या- 
कँ स्यात् येन उक्तमष्टारे याययमिति । आसरतं 
चतुष्कं षण्ठचतुष्टयं, तस्य ऊनभावे तदरहि- 
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तत्वे सतीत्यथः। तद्योगे इति आभ्रतचतुष्कस- 
हितखे इव्यर्थः । असंख्यतेति तत्तत्परामशसं- 
योजनवियोजनेन ॥ २४ ॥ 

ननु अखण्डेकघनाकारे अत्र कुतस्वयमान- 
न्यमिलयादाज््य आहं 

विश्वमेकपरामश- 
सहत्वात्प्रथ्रति स्फुटम् । 

अंखांशिकापरामरान् 
पयन्ते सहते यतः ॥ २५ ॥ 

अतः पञ्चारदेकात्म्यं 
स्रव्यक्तिविरूपता । 

वगोष्टकं वणेभेद् 
एकाशीतिकरोद्यः ॥ २६ ॥ 

इति भ्रदरितं पूवम् 
विश्वमिति सवम् । पथाश्देकास्म्यमिति 

अहंपरामशरूपतम् । उ्यक्तिव्यञ्जनम् । कठेति 
अधेमात्राणाम्। पूर्वमिति तृतीयबष्टाहिकादौ ॥ न 

नु 
(एकमात्रो मवेद्धखो दिभात्रो दीष इच्यते । 
त्रिमात्रस्तु शरुतो शयो व्यञ्जनं तधृमात्रिकप् 
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इत्युक्तया उयज्जनानामधमान्रासहत्वं वक्तं युञ्य- 
ते, खराणां पुनरेकमाच्रातुरूपतया नैवमिति 
कथमेकाशीतिकरोदय इत्याशङ्य आह 

अधमकत्रासहत्वतः 

सख्रराधमप्यस्ि यतः 
सख्ररितस्याधभात्रकम् ॥ २७॥ 

तस्यादित उदात्तं त 
त्कथितं पदवेदिना । 

इह अधमात्रासहत्वतः खराणामपि अं 
मारिकलं थतः पाणिनिना (समाहारः खरित 
(१।२।३१) इति उदात्तसमुदायारमा खरित इति 
सूत्रिते (तस्यादित उदात्तमधेहखम्' (१।२।३२) 
इति परथमोदात्तभागगतहसखाधमात्रिकत्वमपि 
सूत्रितम् ॥ 

प्करुतमेव उपसंहरति 
इत्थ सबवादय बाञ्च- 

स्वरूपामशेरूपिणी ॥ २८ ॥ 
अभिन्नं संविदश्चेत- 

 अक्राणां चक्रवारुकम् । 
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साम्यावरणभेदेन 
बहुधा तत्प्रयोजयेत् ॥ २९ ॥ 

तदिति चक्चक्वारुकम् ॥ २९ ॥ 

ननु खामिनोऽपि को भेद इयाशङ्खय आह 

परापर पर चास्या 

सुष्टिखितितिरोधयः । 
मावसद्धावसूपा तु 

तुयां विश्रान्तिरुच्यते ॥ ३० ॥ 
अन्येति अपरा । तिरोधिः संहारः ॥३०॥ 

ननु यदि तुयंमेव विश्रान्तिस्थानं, तत् कथं 
तत् विभज्य न उक्तमिलयाराङ्खय आह 

तच प्रकारं वक्रस्थं 
सूचित तु षद् पदे । 

अत्रेव विश्रान्तिः कार्येलाह 

तुय विश्रान्तिराधेया 
मातृसद्धावसारिणि ॥ २१ ॥ 

अत्रच विभ्रान्या किं स्यादिलयाशङ्खय आह 
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तथास्य विश्वमाभाति 
स्ात्मतन्मयतां गतम् । 

आद्धिकाथमेव अर्धेन उपसंहरति 

इयेष शासखराथस्योक्त 
एकोकारो गुरूदितः॥ ३२॥ 

इति शिवम् ॥ ३२ ॥ 
प्रसंविद द्या त्मकतत्तचक्रालुसन्धिबन्धुरितः । 
एतज्ञयरथनामा व्य ब्रृणोदिदमाहिकं त्रयच्धिज्ञम् ॥ 

इति श्रीतन्रारोकविवेके एकीकारपकाशनं नाम 
नयसिरामाहिकम् ॥ ३३ ॥ 



श्रीमन्मदामाहेभ्वसचायोभिनवगुतप्तविरन्चिते 
श्रीज्ञयरथङृतविवेकाख्यैकोपेते 

चतुखिरमा्किकम् । 

सशिवः शिबाय भृयाद्वूयोभूयः सतां महानादः । 
यो भरिश्सितोऽपि खखाद्रपान्न निष्कान्तः ॥ 

नयु यदि एक एव अयं चिदात्मा परमे- 
श्वरः, तत् किमाणवाद्युपायवेचिन्रयेणेदयाशङ्कं 
गर्भीक्रय अत्रेव इारद्ारिकया प्रवेदामभिधातुं 
द्वितीयार्धेन उपक्रमते 

उच्यतेऽथ सखस्वरूप- 
प्रवेशः कमसङ्गतः ¦ 

तमेव आह् 
यदेतद्रहधा प्रोक्त- 

माणवं शिवताक्तये । 
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तत्रान्तरन्तराविश्य 
विश्चाभ्येस्सविधे पदे॥ १॥ 

ततोऽप्याणवसंंलयागा- 
च्छाक्तीं मूमिमुपाश्रयेत् । 

ततोऽपि शाम्भवीमेवं 
तारतम्यक्रमार्स्फुटम् ॥ २॥ 

बहुधेति भ्यानोच्ारादिरूपतया । अन्तरन्त- 
रिति यथा स्थानापेक्षया वर्णेषु, तदपेक्षया च 
करणाद्ाविति । सविधे इति खखरूपस्य ! तत 
इति खखरूपसविधवतिंध्यानादि विश्नान्यनन्त- 
रम् । आणवसंलागादिति ज्ञेयहाने हि ज्ञाने 
एव विश्नान्तिराधेयेति अभिप्रायः । ततोऽपीति 
दाक्तमूस्युपाश्चयानन्तरम्; विकस्पस्य हि नि- 
विंकस्पे एव विश्नान्तिस्तच्म् । शाम्भवीमिति 
अर्थात् भूमिम्। एवमिति यथोत्तरं विश्रान्ता । 
स्फुटमिति खं खरूपं, भवतीति रोषः ॥ 

ननु एवं सति अस्य किं स्यादिल्याराङ्खय आह 

दृस्थं क्रमोदितविबोधमहामरीचि- 
संपूरितत्रसरभेरवभावभागी । 

 #, 



३५४ श्रीतघ्रारोके 

अन्तेऽभ्युपायनिरपेक्षतयेव निसं 
खात्मानमाविदति गमितविश्वरूपम् ॥ 
अभ्युपायनिरपेक्षतयेति सङृदेशनादयात्म- 

कानुपायक्रमेणेलर्थः। अतश्च युक्तमुक्तं 
संबित्तिफलमेदोऽर न प्रकर्यो मनीषिभिः । 

इति ॥ 
एतदेव अर्धंन उपसंहरति 

कथितोऽयं खखरूप- 
प्रवेदरा; परमेष्ठिना । 

इति हिवम् ॥ 
श्रीमहुङूबदनोदितसदु पायोपेयभावतन्वन्ञः । 
एतज्ञयद्रथनामा व्याकृवबानाहि्क चतुक्खिश्चम् ॥ 

इति श्रीतत्रारोकविवेके चदुकिसमादिकं 
समाप्तम् ॥ ३४ ॥ 



भ्रीतब्रारोके 
श्रीमन्पहामाहेश्वराचायोभिनवगुप्तविरचिते 

भीजयर्थङूतविवेकाख्यटीकोपेते 

पञ्चत्िरामाह्निकम् । 

सेभदैररोषमपताये मातकासारम् | 
जगदद्धतो जयति बियुः सर्ववित्कोपः ॥ 

इदानीं सर्वैशाखरेकवाक्यतावचनद्रारा द्धि. 
तीयार्भेन सवोगमप्रामाण्यं प्रतिपादयितुं भ्रति- 
जानीते 

अथोच्यते समस्तानां 
शाखाणामिह मेखनम् । 

तत्र आगमस्येव तावत् साधारण्येन कक्ष 
णमह 

इह तावत्सम स्तोऽयं 
व्यवहारः पुरातनः ॥ 9 ॥ 



३५५६ श्रीतत्रारोके 

प्रसिदधिमनुसन्धाय 
सेव चागम उच्यते । 

इह तावत् पुरातनीं प्रसिच्छन्तयानन्मूखि 

तलेन चिरतरं प्ररूढां परसिद्धिमदुसन्धाय 

समस्तोऽयं उयवहारः स्वँ एव॒ तथा व्यवहर- 

न्तः । सेव च भरसिद्धिरागम उच्यते 

तच्छब्द व्यवहार्या भवेदिखयथः । यदुक्तं 
्रसिदविरागमो रोघ" ॥ 

इति ॥ 
(पश्यनेकमद्टसख दशने तदद्शेने । 

अप्यन्कामन्वेति विनाप्याख्यादुभि्जनः ॥" 

इत्यादिनयेन अन्वयन्यतिरेकाभ्यां साध्यसा- 

धनभावमवगम्य स्वे एव उ्यवहतारस्तथा तथा 

ठयवहरन्तीति प्रसिद्धिमनुसन्धाय सर्वोऽपि 

अयं उयवहार इति किमुक्त मित्याश ङ्ख्य आह 

अन्वयव्यतिरेक हि 
प्रसिदधेरुपजीवको ॥ २॥ 

खायत्तत्वे तयोग्यक्ति 

पूगे किं स्यात्तयोगेति; । 



३५८ श्रीतत्रारीके 

एतदेव उयतिरेकद्वारेण व्यनाक्ते 
अभितः संवते जात 

एकाकी क्षुधितः शिद्युः ॥४॥ 
किं करोतु किमादन्ता 

केन परयत किं जेत् । 
तदहजीतो हि बारः सर्वतो नानाविधाथ 

सार्थसंवङिति स्थाने क्षुधितः साकाङ्खोऽपि 
एकाकी अपराप्तपरोपदेशः किं करोतु विनां 
खावमराीस्मिकां भसिद्धि नियतविषयहानादा- 
नव्यवहारो बाङस्य न स्यादिखथंः ॥ 

न अत्र अन्यथासिद्धेः प्रसिद्धिरुपयुज्यते 

इदयाह 

ननु वस्तुराताकीर्णे 
स्थानेऽप्यस्य यदेव हि ॥ ५ ॥ 

पर्यतो जिघ्रतो वापि 
स्पृशतः संप्रसीदति । 

चेतस्तदेवादाय द्वार् 
सोऽन्वयव्यतिरेकभाक् ॥ ६ ॥ 



८ शो° 1 पश्चत्रिंरमाहिकम् । ६५९ 

तदहर्जातस्य हि वारस्य प्राथमिक्यां षदृत्तौ 
वस्तुशताकीर्णेऽपि स्थाने यदेव चश्षुरादिगोच- 
रतामुपगतं सत् चेतःप्रसादाधायि, तदेव 
आदेयमथोदितरच हेयम् । अनन्तरं तु द्राङ् 
पोनःपुन्येन असावन्वयव्यतिरेकभागभ्यासा- 
तिश्योपनतोऽन्वयव्यतिरेकमूलोऽस्य व्यवहार 
इयर्थः ॥ ६ ॥ 

ननु चेतःप्रसादोऽपि कतस्य इति साक्रो- 
शसुपदिशति 

हन्त चेतःप्रसादोऽपि 
योऽसावर्थविरोषगः । 

सोऽपि प्राग्बासनारूप- 
विमश्चैपरिकल्पितः ॥ ७॥ 

न प्रयक्षानुमानादि- 
बाह्यमानव्रसादजः ॥ 

ननु चेतःप्रसादो हि तत्काखोछसितविमश- 
रूपं भरतिभांमाघ्रमिति भ्राग्वासनारूपेण वि- 

मरन परिकल्पित इति किमुक्तभियाशङ्खय आह 



३६० श्रीतन्नारोके 

प्राग्वासनोपजीव्येतत् 
प्रतिभामात्रमेव न ॥ ८ ॥ 

न सृद्भ्यवहारेच्छा 
पुंसो बारस्य जायते ¦ 

एतत् चेतःप्रसन्नसवं भाग्वासनानुरोधि एव 
न पुनराकस्िकं परतिभामा्रम् । एवं हि पुंसः 
कथञिदरद्धिमुपेयुषो बाङस्य स्तन्यादिवत् त- 
त्वानभिसन्धानेन भदभ्यवहारेच्छापि स्यात्; 
नच एवमिति अच्र विमशत्मा भाग्वासनेव 
मूखम् । यन्त॒ बाखादेेद्धक्षणं, तत् जिघत्सा 
मान्रपरिकल्पितमिति न कश्चित् दोषः ॥ 

ननु भवतु नाम विमररूपप्राग्वासनापरि 
कटिपतश्चेतःप्रसादः, तावता तु प्रसिद्धः कोऽ 
वकारा इद्याराङ्य आह 

प्राग्बासनोपजीवी चे- 
हिमशैः सा च वासना ॥ ९॥ 

प्राच्या चेदागता सेयं 
प्रसिद्धिः पोवकारिकरी । 

नयु यदि प्राग्वासनैव चेतःप्रसादस्य निब- 



११ शो°] पञ्चतिशमाहिकम् । ३६१ 

न्धनं, साच प्राच्या वासना यदि विमर्ष एवः 
तत् सा इयमागता पोर्वकालिकी प्रसिद्धिः इद्- 
मेव अस्यास्ताचिकं रूपमिलयथः । यदुक्तं 

4विमशे आगमः सा सा प्रसिद्विरविभीतिका ॥ 
इति ॥ | 

नच #ं भरसिच्छा, चेतःप्रसादमात्रनिबन्धन 
एव अस्तु उयवहार इद्याशङ्खय आह 

नच चेतःप्रसच्येव 
सर्वं व्यवहतिक्रमः ॥ १० ॥ 

मूर भ्रसिद्धिस्तन्मानं 
सवत्रेवेति ग्रह्यताम् । 

नहि चेतःप्रसादमाश्रेण सर्वो हानादाना- 
यात्मा यवहारः सिच्येत् तथात्वे हानादेरमि- 
वाहात्। तत् सर्वत्र हानादानाययास्मनि व्यवहार 
मूखभूता प्रसिद्धिरेव भमाणमिति गद्यतां हरा- 
यातमेतदियथेः । यदाहुः 

(सजातीयप्रसिद्धयेव सर्वो व्यवहतिक्रमः । 
सर्वखाच्ो बास्नापि प्रसिद्धिः प्राक्तनी सिता ॥' 

इति ॥ 
नु पूवेपूवेदृदोपजीवनजीषित एव सर्वा 

षि 



३६२ श्रीतत्रारोके 

उयवहार इति स्थितम् । नच इयमनवस्था 
मृटक्षतिकारिणीति किं भसिद्धिनिबन्धनेनेया- ` 
राज्य आह 

पूवपूबोपजीविल- 
मागण सा चव्यम् ॥११।॥ 

स्वेज्ञरूपे द्येकस्ि- 
निःशङ भासते पुरा । 

पूवेपूर्वोपजीवनमागणेऽपि सा प्रसिद्धिः क- 
सिश्चिदेकसिन् सवज्ञे पुरा परारूपायां प्राथ- 
मिक्यां भमो खयमनन्यपेक्षसखेन निःशङ्कं सो 
्ष्म्यादलुन्मिषिता भासते परापरामशस्मना 
भरस्फुरतीलयथः ॥ 

नयु एवं प्रवप्रवप्रसिद्धध॒पजीवनमात्रेण 
असवेन्ञ एव समस्तोऽयमस्तु व्यवहारः, किं 
सबे्ञस्यापि परिकस्पनेनेयादा ङ्य आह 

व्यवहारो हि नकत 
समस्तः कोऽपि मातरि ॥१२॥ 

तेनासवेज्ञपूवेतवं- 
मात्रेणेषा न सिद्धयति । 
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नहि एकत्र ऊुत्रचिद सर्जने प्रमातरि समस्तो 
उ्यवहारः कोऽपि असवेन्ञखदिव न कथ्िदि. 
त्थः । अतश्च एषा भरसिद्धिरसरवज्ञपरवसेनेव 
न सिद्धयति समस्तव्यवहारसदिष्णुसवमस्या न 
स्यादिलयथः ॥ 

नलु एवमपि असरवैज्ञवत् सवज्ञान्तरपूवेव्वे- 
नैव सर्वज्ञस्यापि प्रसिद्धिरस्तु, फ तत्र अस्या 
निष्ठङ्कन भनेनेदयारशङ्खय आह 

बहुसवज्ञपूवेत्वे 
न मानं चासि #फिंचन ॥१३॥ 

मानं नास्तीति वेयभ्यादेः ॥ 
अतश्च एक एव प्रणोहंपरामशेमयः स्रज् 

परमेश्वरः समस्तप्रसिद्धिनिबन्धनभूत इयाह 
भोगापवगतद्ेतु 

प्रसिद्धिशतशोभितः । 
तदिमं खभवोऽसो 

भेरवः परमेश्वरः ॥ १४ ॥ 
द्विधा च इयं परमेश्वरात् पड्त्ता रोक- 

द्यवहारनिबन्धनमिदयाह 



३६७ श्रीतश्राखेके 

® 

ततश्वारांशिकायोगा- 
त्सा बस्षद्धः परम्पर । 

राखं वाश्रिय वितता 
रोकान्संव्यवहारयेत् ॥ १९५ ॥ 

अश्ांरिकेति देशकरादिभेदात् सोकिकवे 
दिकादिभेदाह्ा । परम्परामिति मुखपारम्पये- 
निरूटिरूपाम् । शाश्लमिति निबन्धनम् । वित- 
तेति अन्तरविगानाभावात् । यदुक्तं 

लाकिकादिरदहस्यान्तश्रा्लामशेप्रोहिणी । 
वक्रागमन्ञरूढ्यारमा बागिरस्थं पारमेश्वरी ॥' 

इति ॥ १५ ॥ 
ननु भवतु एर्व, नियतागमपस्यिहे वु किं 

निमित्तमिदयाशङ्खय आह 
तथेवारोशवास्सरवे 

व्यवहारधराज्ुषः । 
सन्तः ससुपजीवन्ति 

दोवमेवायमागमम् ॥ १६ ॥ 
अपूणास्तु परे तेन 

न मोक्षफटमागिनः । 
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सन्त इति विवेकिनः। देवमिति आमिति 
च अनेन अस्य संप्रणोथोभिधायकल्ं प्रकाशि- 
तम् । यदाहुः 

(तसस्संपूर्णसंबोधपरषरैतप्रतिष्ठितम् । 
यः योरसर्वेत्वार्थदस्ी स पर आगमः ॥ 

इति । परे इति असन्तः। अपू्ण॑खमेव षरपञितं 
तेन न मोक्षफलभागिन इति ॥ 

ननु यदि एवं, तत् कृतं सर्वागमप्रामाण्यप्र- 
तिपादनेनेलयाशाज्य आह 

उपजीवन्ति यावन्त | 
तावत्तत्फरभागिनः ॥ १७॥ 

तुशब्दो हेतो । यावत्तावदिति परिमितम् । 
अत एव उक्तं तत्फरभागिन इति प्रतिनियत- 
मेव अतः फएङमासादयन्तीलयथः, येन 

इद्धि यिता बद्धाः" / 
इत्या दि उक्तम् \॥ १७ ॥ 

नयु अविदितान्वयग्यतिरेकादेबोखस्य अस्तु 
प्रसिद्धिमात्रनिबन्धनसम्; बिवेकिनस्तु कथ- 
मेवं स्यादिल्याशङ्खय आह 
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वाल्यापायेऽपि यद्धोक्त- 
मन्नमेष प्रवर्तते ¦ 

तत्परसिद्धयेव नाध्यक्षा- 
 न्नानुमानादसम्भवात् ॥ १८॥ 

अबाङस्यापि हि प्रमातुर्भोजनादो सिद्धि. 
मात्रनिबन्धनेव भ्रदृत्तिः, यतस्तत्र न तावत् भ- 
त्यक्षं सम्भवति तस्य हि अन्नं विषयः, न त- 
द्धोञ्यतवं तस्य ज्ञाने षिकारकारितखाभावात् , 
तत् कथमस्य विषयभावमप्राप्ते वस्तुनि प्रवर्त. 
कत्वं स्यात्; नापि अनुमानं तत् हि अन्वथव्य- 
तिरेकमूरम्, तयोश्च प्रसिद्धिरेव निबन्धन- 
मिति उक्तम्, तन्मृखभूतां प्रसिद्धिमपहाय 
कथमस्य एवभावो भवेत् । यद्भिष्रायेणेव 

'लोकिके व्यवहारे हि सदशो बारुपण्डितौ 
इत्यादि उक्तम् ॥ १८ ॥ 

निमित्तान्तस्मपि अत्र किथित् न न्याय्य- 
मिव्याह 

नच काप्यत्र दोषारा- 
राङ्ायाश्च निध्ुत्तितः । 
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्षुधादिना डि कथंचित्पीडितोऽपि न 
अन्यन्न प्रवर्तते तावता क्षुधादिदोषनिषशृत्तो 
निश्चयायोगात् ॥ 

ननु यदि एवं, तत् परसिद्या प्रव्तमा- 
नस्यापि किमेवमाशङ्ा न स्यादित्याशज्ञय आह 

प्रसिद्धिश्चाविगानोत्था 
प्रतीतिः शब्दनास्िका ॥१९॥ 

मातुः खभावो यत्तस्यां 
दाङ्ते नेष जातुचित् । 

खडृतत्ववशादेव 
सवेवित्स हि शङ्रः ॥ २० ॥ 

प्रसिद्धिहिं सततोदितत्वादषिगानेन उछ 
सिता खावमदात्मप्रतीतिरूपा भ्रमातुः खभाव 
एवेति तस्यां प्रसिद्धो परामरोनकरियाकतैस्वेन 
खङ्कृतत्ववशादेव एष प्रमाता कदाचिदपि न 
्यङ्कते विवि कित्सेत, यदसो सवेवित् शङ्कर एव 
वस्तुतस्तद्रप एव असाविखथः ॥ २० ॥ 

नु एवं परमेश्वररूपतायामस्तु; अन्यथा 
पुनरेतत् कथं सद्च्छतामिलाशचङ्गय आह 
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यावत्त रिवता नसय 

तावत्खाव्मानसारिणीम् \ 
वतीमेव तामेष 

प्रसिद्धि नाभिरशङते ॥ २१ ॥ 
अन्यस्यामभिराङ स्या- 

द्वयस्तां बह मन्यते । 
तावतीमेवेति परिमितम् । अन्यस्यामिति 

परकीयायाम् । भूय इति अथम् । तामिति 

खात्मानुसारिणीं पसिद्धिम् । बह मन्यते इति 
अढ्यभिचारितात् ॥ 

नयु यदि एवं, तत् कथं दोवमेव आगमं 
सन्तः समुपजीवन्ती्युक्तमिव्याशङ्कय आह 

एवं भाविरिवव्वोऽमू 
प्रसिद्धिं मन्यते धुवम् ॥ २२॥ 

एवमिति खप्रसिद्धिवत् । अमूमिति प्रक्रा 
न्तां शेवीम् ॥ २२ ॥ 

नतु शेवबोद्धादिभिद्ा बहूधा इयं भरसिद्धि 
रिति कस्मादवदयभाविरिवस्वस्य शैवीमेव पष 
सिद्धि प्रति बहुमान इल्याश्ञङ्ख आह 
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एक एवागमश्चायं 
विभुना सवद्रिना । 

दितो यः प्रवृत्ते च 
निवृत्ते च पथि सितः ॥२२॥ 

परवत्ते इति कमादिरूपे। निवत्ते इति ज्ञे 
करूपे ॥ २३ ॥ 

नयु यदि एक एव अयमागमो विभुना 
दरक्चितः, तत् धमोदेश्तुभमेस्य प्रतिशाच्रं खरू- 
पतः फरूतश्च वेचित्रये किं निमित्तमिलाशङ्ख्य 
आहं 

धर्माथकाममोक्षेषु 
पूणोपृणदिमेदतः। 

विचित्रेषु फटेष्वेक 
उपायः शाम्भवागमः ॥ २९॥ 

नयु एवमेककतेकत्वे अस्य विचित्रोऽयसुष- 
देदाः किं न परस्परस्य विरुष्येदिव्याज्ञय आह 

तस्िन्विषयवेविक्तया- 
हिचित्रफर्दायिनि । 

७ 
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चित्रोपायोपदेशोऽपि 
न विरोधावहो भवेत् ॥ २५॥ 

तसिन्नेकेनेव राम्सुना प्रणीतेऽपि आगमे 
विचिच्राणां धमीदीनासुपायानामुपदेरो देश- 
कालाधिका्यादिविषयमेदमाभ्चिय विचित्रफ- 
खदात॒त्वात् न विरोधावहो भवेदप्रामाण्यकार- 
णतां न यायादियथेः ॥ २५ ॥ 

ननु बुद्धाहैत्कपिरष्रभृतीना्तानपहाय श- 
म्मुनेव इदं स्वं प्रणीतमिदयत्र किं प्रमाणमि- 
त्याराज्खय आह 

रोकिकं वेदिकं साङ्कयं 
योगादि पाञ्चरात्रकम् 

बोद्धाहंतन्यायशाखं 
पदा्थक्रमतन्रणम् ॥ २६ ॥ 

सिद्धान्ततन््रशाक्तादि 
सवे बह्मोद्धवं यतः । 

श्रीखच्छन्दादिषु प्रोक्तं 
सथयोजातादिमेदतः ॥ २७ ॥ 

यतः सवं छोकिकादि शम्भोरेव सबययोजा- 
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तादिभेदेन बरह्मभ्यो वक्रेभ्यः समुद्धूतमिति 
श्रीखच्छन्दादिषु राखेषु मोक्तमिति वा- 
क्याथेः । यदुक्तं तत्र | 

अदृष्टविग्रहायातं रिवात्परमकारणाद् । 
ध्वनिरूपं सुदक्षम त॒ सुद्ध सुप्रभान्वितम् ॥ 
तदेवापररूपेण शिवेन परमात्मना । 
मन्रसिहासनखन पश्चमन्रमहासना ॥ 
पुरुषाथं विचायीश साधनानि पथक् पृथक् । 
लोकिफादिशिवान्तानि परापरविभूतये । 
तदनुग्रहयोग्यानां खे खे विषयगमोचरे ॥ 
अनुष्ठब्छन्दसा बद्धं कोव्यबदसदस्धा । (८।३१ 

इति, तथा | 
'लोकिकं देवि विज्ञानं सचोजातादविनिगेतम् | 
तरेदिकं बामदेवाज्नु आध्यास्मिकमपोरतः ॥ 
पुरुषाचातिमागोख्यं निगेतं प॒ वरानने । 
मन्राख्यं तु महात्नानमीश्षानात्न चिनिगेतम् ।।' (११।४५) 

इति, तथा | 
धर्मेणेकेन देवेशि बद्धं ज्ञानं हि ोकिकम् । 
धर्मज्ञाननिबद्धं तु पाश्चरात्र च वैदिकम् ॥ 
बौद्धमारहतं चैव वेराग्येणेव सुवते । 
ज्ञानवैराग्यसंबद्धं साह्यज्ञाने हि पार्वति ॥ ̀  
ज्ञानं वैराग्यमेशवयं योगज्ञाने प्रतिष्ठितम् । 
अतीतं बुद्धिमावानामतिमागे प्रकीतितप् ॥ 
लोकातीतं च तज्जानमतिमागेमिति स्तम् ॥११।१८२ 
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इति ॥ २७ ॥ 
ननु यदि एवं दोवबोद्धादिरेव आगमः, तत् 

बोद्धादिराखवतिनां शिवराचोन्मुख्ये कस्मात् 

छिङ्ोद्धारादि संस्कारान्तरमपि उक्तमिलयादाङ्कां 
द ्टान्तोपदरशनेन उपरमयति 

यथेकत्रापि वेदादौ 
 तत्तदाश्रमगामिनः। 
स्स्कारन्तरमत्राप 

तथा जिङ्ोदतादिकम् ५२८ 
संस्कारान्तरमिति अथोदुक्तम् ॥ २८ ॥ 
ननु एवमपि शिवादेव यदि अखिलमिदं 

शाख्रमुदितं, तत् देवपा्चरात्रादिभ्योऽपि 
करात् न शिवात्मकसमेव उदियादिव्याशङ्ं 
द्मन्तीङ्खय दृष्ठान्तपुरःसरीकारेण आह् 

यथाच तत्र पूवेसि- 
न्नाश्रमे नोत्तराश्रमात् । 

फटरमेति तथा पाञ्च- 
रात्रादो न रिवात्मताम्।२९॥ 

तत्रेति कन्न वेदादौ । पूर्वसिन्नाश्मे इति 



३१ ®° ] पश्चत्रिरामाहिकम् । २७३ 

अथात् स्थितः। उत्तराश्रमादिति गाहैस्थ्यादेः॥ 
तदेवमेक एव अयमीश्वरप्रणीत आगमः, 

यन्न इदं टोकिकशाल्रास्परभृति सवं विश्रान्त- 
भिदाह 

षकं स्वाममस्तस्ताः 

तत्र रोकिकराखतः । 
प्रभत्यवेष्णवाटोदा- 

च्छेवात्सवं हि निष्ठितम् ॥३०॥ 
नयु एवंविधस्य अपि अस्य आगमस्य किमु- 

पेयमिलाशङ्खय आह् 
तस्य यत्तत् परं प्राप्यं 

धाम तत् त्रिकदान्दितम् । 
नु 

धयत्रोदितमिदं चित्रं विश्वं यत्रास्तमेति च। 
तत् रं विद्वि स्ज्ञ रिवशक्तिविवजिंतम् ।। 

इत्यादिदृशा कुरुस्येव सवेविश्रान्तिधामसः- 
मुक्तम्, तत् किमेतदभिधीयते इलयाशङ्ख्य आह 

सवोविभेदनुच्छेदात् 
तदेव कुटुच्यते ॥ ३१ ५ 
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यथोध्वाधरताभाक्सु 
हाङ्ेषु विभेदिषु । 

एकं प्राणितमेवं स्यात् 
त्रिकं सर्वेषु शाखतः ॥ ३२॥ 

श्रीमत्काङीकुरे चोक्तं 
पञ्चस्रोतो विवाजतम् । 

दशाष्टादशशमेदस्य 
सारमेतस्प्रकीर्तितम् ॥ ३२ ॥ 

पुष्पे गन्धस्ते तटं 
देहे जीवो जटेऽम्रतम् । 

यथा तथेव शाख्राणां 
कुटमन्तः प्रतिष्ठितम् ॥ ३५॥ 

तत् त्रिकमेव हि सवत्र देशकाङादाववि 
भेदस्य अनुच्छेदात् संविद दयमयतयेव अवमा- 
सते। कुर संस्याने'इतिधात्वथानुगमात् कल - 
मुच्यते तथा व्यवहियते इलयथः। एतदेव टष्टा- 
न्तपुरःसरमुपपाद्यति यथेदयादिना । न केवट 
मेतत् युक्तित एव सिद्ध, यावदागमतोऽपीलयाह 
श्रीमदिलयादि ॥ ३९ ॥ 



३६ शो ] पञ्चत्रिरमाहिकम् । २७५ 

पक्रतमेव उपसंहरति 
तदेक एवागमोऽयं 

चित्रधित्रेऽधिकारिणि । 
चिच्र इत्यत्र निमित्तमाह चित्रेऽधिकारि- 

णीति ॥ 
नु कथमेकश्च अधिकारिभेदात् चित्रश्चेति 

संगच्छतां नामेयाशङ्य आह 

तथेव सा प्रसिदिर्हिं 
सखयूथ्यपरयुशथ्यगा ॥ ३५ ॥ 

खयुथ्यपरयूथ्यगततेनापि हि सेव तथै 
कलेपि चिन्नस्वास्मिका गरसिद्धिः प्रवादः ।नहि 
एवं कथित् सखेव बोद्धादिरागमो य एकत्वेऽपि 
अधिकारिभेदात् न चित्र इति ॥ ३५ ॥ 
न केवरमत्र एकसं युक्तित एव सिद्धं, 

यावदागमतोऽपीयाह 
सांख्यं योगं पाञ्चरात्रं 

वेदांश्चैव न निन्दयेत् । 
यतः दिबोद्धवाः सवै 

इति खच्छन्द शासने ॥ ३६ ॥ 
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नु यदि सांख्यादयः स्वै एव शिवोद्ध- 
वास्तदेषां दोवतयेव कस्मात् न प्रसिद्धिरिया- 
दाङ्थ आह | 

एकस्मादगमान्चत 

खण्डखण्डा व्यपोद्धृताः । 
रोके स्युरागमास्तेश्च 

जनो भ्राम्यति मोहितः ॥३५\ 
उ्यपोद्धूता इति कपिलसुगतादिभिः। मो- 

हितो श्रम्यतीति तत्तसप्रणीततया परस्परषिरु- 
द्वाथोभिधायकलं मन्वानो यथावस्तुदश्चीं न 
स्यादिल्थैः ॥ ३७ ॥ 

ननु यदि एक एव आगमस्तत् तुल्यप्रमाण- 
शिष्टानां विकस्प इति नीया विकल्पोपपत्तेः किं 

विषयभेदेन कयमिदयाशङ्कय आह 
अनेकागमपक्षेऽपि 

वाच्या विषयभेदिता । 
अवरयमूष्वाधरता- 

सिला प्रामाण्यसिदये ॥३८॥ 
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न्यथा नेव कस्यापि 
प्रामाण्यं सिडधयति धुवम् । 

आनेक्येऽपि आगमानां परामाण्यसिच्च्म्- 
ध्वोधरतास्थिला विषयभेदित्वमवरयवाच्यं, 
नो चेत् कस्यापि आगमस्य परस्परपतीघातात् 
ामाण्यं न सिच्देवेति निश्चयः । तेन कंचित् 
कचित् नियुङ्क इयादिदशा कस्यचिदेव अधि. 
कारिणो नियतोपायोपदेशकं शां प्रमाणमिति 
भावः ॥ | 

ननु निदत्वाविसंवादाभ्यामेव आगमप्रा- 
माण्यसिद्धो किं बिषयभेदाभैदबचनेनेया- 
शङ्ख्य आह 

निदयत्वमविसंवाद् 
इति नो मानकारणम् ॥ २९॥ 

नो मानकारणमिति प्रयक्षादावनिदयस्वे- 
ऽपि भरामाण्यवणैनात् , आकाशादौ निलत्वेऽपि 
तदसंभवात्, खगोभनिहोत्रवाक्यादावविसंवा- 
दादश्नेऽपि प्रामाण्याभ्युपगमात् , अस्ति क्पे 
जरमिदयादौ कदाचित् तदरानेऽपि प्रामाण्या- 
सुपपत्तः ॥ ३९ ॥ 

8.4 
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अभ्युपगम्य अपि आह 
अस्मिन्नरोऽप्यसुष्येव 

प्रामाण्यं स्यात्तथोदितेः 1 
असिन् निदयत्वाविसंवादास्मनि प्रामाण्य. 

कारणमभागेऽपि अभ्युपगस्यमाने तथाभावोपदे- 
शादसुष्य देवस्येव प्रामाण्यं स्यात् । वेदादेरपि 
हौवस्येव सतो हि 
 अन्तःसारविबोधेकपरवाञ्यवणकः 

अद्त्रिमपरावेसमुटसंस्कारसंस्छृतः ॥ 
शाख्रार्थो रौकिकान्तोऽस्ति स्रि परे विभो । 

इत्यादयुक्तयुक्तया परादिदशाविभ्रान्तो निखलं 
‹ नाथवादः रिवागमः 

इत्यथवादवाक्यादावपि अविसंवादः सिच्धेत् ॥ 
ननु विसंवादे सलयपि अथवादादिवाक्या 

` नामस्येव .गद्यन्तरं, तत्. किमनेनेदयाशङ्य 
आहं 

अन्यथान्याङृतो छ्रप्ा- 
वसलयत्वे रोचने ॥ ४० ॥ 

अतिप्रसङ्गः सवेस्या- ` 
प्यागमस्पपबाचछः । 
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अवश्योपेय इत्यस्मि 
न्मान आगमनामनि ॥ ७१ ॥ 

अन्यथाव्याङृताविति लक्षणादिना ्क्ताविति 
वाच्यस्येव अथस्य । असदयत्वे इति रोदनाद्रद 
इत्यादो । परोचने इति स्त॒तिनिन्दादिना ॥४९१॥ 

एवंहि तोऽयं नियमो यदेकसिन्नपि 
आगमे कस्यचिदेव वाक्यस्य अन्यथाव्याकर- 
णादि, न अन्यस्येति भ्या सर्वस्यैव आगमस्य 
प्रामाण्यविप्रखोपः पसनजेत् , तदागमप्रामाण्यं 
वा हातव्यम् , असदुक्तयुक्तिसतं वा यहीं 
तव्यं, न अन्तरावस्थेयभिदयाह 

अवद्योपेत्यमेवेत- 
` च्ऊखनलछानसक्पणम् | 

एतदिति समनन्तरोक्तम् ॥ 
ननु सवोगमानां तुद्येऽपि प्रामाण्ये कथं 

दोव एव आद्रातिशय इल्याराज््य आह 
प्रधाने कृतो यलः 

फरुवान्वस्तुतो यतः ॥ ४२॥ 
अतोऽस्मिन् यलवानच् कोऽपि 

छंभुप्रचोदितः 
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तथाच आगमोऽपि एवमिदयाह 
२ ९ 

तत्र तत्र च रासरबु 

न्यरूप्यत महेशिना ॥ ५३ ॥ 
एतावलयधिकारी यः 

£ 

स इरेभ इति स्छटम् । 
यदुक्त 

'सिद्धातवमिदं देवि यो जानाति समन्ततः । 
स गुरुदरैभः प्रोक्तो योगिनीहदिनन्दनः ॥' 

इति ॥ 
एतदेव युरूपदेशप्रदरोनपुरःसरमर्धेन उप- 

संहरति . 
इत्थं श्रीङम्भुनाथेन 

ममोक्तं राखमेखनम् ॥ ७९ ॥ 
इत्थमुक्तेन प्रकारेण मम शाखमेखनं मया 

दाख मेछितमियथः । नच पतत् खोपन्ञमिति 
श्रीदाम्भुनाथेनोक्तमिति शिवम् ॥ 

निखिलागमार्थवीथीपथिकतया एथुपदारोहः । 
पञ्चतरिशं व्यदृणोदाद्विकमेतजयरथाख्यः ॥ 

इति श्रीतत्रारोकविवचेके राखसंमेरनं नाम 
पञ्चत्रिश्चमाहिकम् ॥ २५ ॥ 
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श्रीतत्रारखोके 

षट्त्रिशमाहिकम् । 

अंशांरिकाक्रमेण स्फुटमवतीणे यतः समस्तमिदम् । 
शास पूणहन्तामशेषयः शब्दरारिरवतु स बः ॥ 
इदानीं सर्वशाखविश्रान्तिधाञ्नः पक्रान्तस्य 

शाखस्य आयातिक्रमं कथयितुमुपक्रमते 
आयातिरथ शाखस्य 

कथ्यतेऽवसरागता । 
एतदेव आह ` 

श्रीसिद्धादिविनिरदिष्ठ 
गुरुभिश्च निरूपिता । 

भेरवो भेरवी देवी ` 
स्च्छन्दो खाकरुखोऽणुराट् ॥१॥ 

गहनेश्चोऽब्नजः शको 
गुरूः कोटपकषेतः 
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नवभिः कमरोऽधीतं 
नवकोटिभ्रविस्तरम् ॥ २॥ 

एतेस्ततो गुरः कोटि- 
मात्रात् पादं वितीणेवान् । 

दक्षादिभ्य उभो पादो 
संवतांदिभ्य एव च ॥२॥ 

पादं च वामनादिभ्यः 
पादाधं भागेवाय च । 

पादपादं तु बख्ये 
पादपादस्तु योऽपरः ॥ 9 ॥ 

सिंहायाधं ततः शिष्टा 
दरो भागौ विनताभुवे। 

पादं वासुकिनागाय 
खण्डाः सप्तदशा त्वमी ॥ ५ ॥ 

सखरगादधं रावणोऽथ 
जहे रामोऽधमप्यतः । 

विभीषणसुखादाप 
गुरुरिष्यविधिक्रमात् ॥ ६ ॥ 



७ श्षी° ] षटूर्रिशमाहिकम् । ३८३ 
ध  \@$ 

खण्डरेकान्नविराला 
विभक्तं तदभूत्ततः । 

अणुरनन्तः। अन्जजो बह्मा । कोठ्यपकषेत 
इति भेरवेण हि नवापि कोव्योऽधीताः, भैरव्या 
अष्टो, यावत् गुरुणा कोटिः । क्रमश्च इति भेर 
वात् भेरव्या, ततः खच्छन्देन, यावत् राक्रात् 
गुरुणेति । पतेरिति भैरवादिभिः । यदागमः 

भेरवद्धेरवीं प्रप्र सिद्धयोगीश्वरीमतम् । ` 
ततः खच्छन्ददेवेन खच्छन्दाषह्वाङ्रेन तु ॥ 
लङईलीक्चादनन्तेन अनन्तादहनाधिषम् । 
गहनाधिपतेर्दवि देवेश्चं तु पितामहम् ॥ 
पितामहेन इन्द्रख इन्द्रेणापि वृहस्पतेः । 

-कोटिद्ासाच्छतं सर्वैः खच्छन्दायेरमहाषरैः ॥' 
इति । पादं चतुथं भागं पञ्चविशतिरक्षाणि 1 
उभाविति अनेन पादाविति दितं प्ाच्यपादस- 
हभावधयुक्तमिति उक्तं भवति; अन्यथाहि दि 
वचनादेव हित्वसिद्धाद्ुभाविति अफलं भवेत् , 
गणना च विसंवदेत् । पादाधेमिति सार्धाणि 
द्वादशा लक्षाणि \ पादपादमिति सपादानि षद् 
लक्षाणि । अपरः पादपाद इति सपादषडलक्षा- 
स्मेव । ततोऽधमिति साधद्वादशसहखाधिकल- 
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स्षत्रयरूपम् । शिष्टादिति एवरूपात् द्वितीया- 
धात् । दौ भागाविति वक्ष्यमाणरावणापहतसा- 
धरातद्वयोपेतषटप्ारात्सहसखाधिकलरक्षप्रमाणः- 

द्वितीयापीपेश्चया प्रथमाधांत् सक्तषश्पेतेकच 
तरारिाच्छताधिकरक्षपरीमाणाविदयथः । भाग- 
मिति त्रयदीदयधिकदापशथाशत्सहसरात्मकं तती 
यमरामिलयथः । सक्तदशोति प्राच्येनेवभिः खण्डेः 
सह । एषां च दिञ्यविषयत्वमवव्योतयितुमेव- 
मुपसंहारः । खगोदूर्धं जहे इति हठमेरापभज्जया 
म्ाप्तवानिदथेः। अत इति रावणापहतादधात् । 
अधेमिति सपादशताधिकाष्टसप्ततिसहसरसं- 

ख्याकम् । यरुरिष्यक्मादिति सवेरोषः 
एकान्नविंदादया खण्डेरिति भव्येः सप्तदशभिः 
सह ! अस्य च खण्डद्रयस्य भृरोकेकगोचरतां 
द्शेयितुं सप्तदशभ्यः परथक्संख्यया निर्देशः 
यदभिप्रायेणेव 

“शोषं डुभारिकाद्ीपे भविष्यति गृहेः" | 
इद्यादि उक्तम् । तदिति नवकोरिभ्रविस्तरं 
सिद्धयोगेश्वरीमतम् । यदागमः 

तत्र बृहस्पतिः श्रीमांससिन्न्याख्यामथारमे ।' 
इत्यादि उपक्रम्य 
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ददक्षशवण्डो हरिशण्डी व्रमथो मीममन्मथो । 
शङनिः सुमतिनेन्दो गोपारोऽथ पितामहः ॥ 
श्रुत्वा तन्मि देवि गता थोगीश्वरीमतम् । 
कोटिमध्यात् स्फुटं तेस्त॒ पादमेकं ददीकृतम् ॥ 
संवतीचैस्त॒ वीरेशेौ पादौ चावधारिरौ । 
वामनाधैर्वरारोहे ज्ञातं भेरवि पादकम् ॥ 
अवाप्याधं ततः शुक्रो वरिनन्दस्तदथेकमू । 
सिहस्तदधेमेवं त॒ गरुडो रक्षमात्रक्षम् ॥ 
लक्षाधं तु महानागः पातारं पारयन् प्रभु; । 
चासुकिनोम नगेन्द्रो गृदीत्वापूजयस्सदा ॥ 
तदा तस्य तु यच्छेषं तत्सवं दुष्टवेतसा । 
अपहूलय गतो लङ्कां रावणो देवकण्टकः ।( 

इति, 
^तदैवमागतं मर्य युबनादासवख त॒ । 
पारम्पयेक्रमायातं रातणेनावतारितमर् ॥ 
ततो विभीषणे प्रप्र तसाद्यश्चर्थ गतम् ।' 

9 

खण्डैरेकोनरबिशेस्त प्रभिन्नं भ्रवणार्थिमिः । 
नवकोघ्यन्तगं यावत्सिद्धयोगीश्वरीमतम् ।॥ ` 

इति च । अत्र च टक्षमात्रमिति मात्रशब्देन 
टक्षार्भभिति असमांरवाचिना अधेशब्देन चः 
किंचिदधिकसंख्याखीकारः कटाक्षीङृतो य~ 
दव्योतनाय अन्थङृता भागपरिकल्पनमेव 

ऊतम् ॥ 
४९ 
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परतिखण्डं च अत्र अष्टखण्डत्रमस्तीयाह 
खण्डं खण्डं चाष्खण्डं 

प्रोक्तपादादिभेदतः ॥ ७ ॥ 
पादादीनेव निदिंशति 

पादो मूरखोदारा- 
वुत्तरहदुत्तरे तथा कस्पः। 

 सांहितकत्पस्कन्दा- 
वनुत्तरं व्यापकं त्रिधा तिखः ॥ 

देव्योऽ्र निरूप्यन्ते 
कऋमररो विस्तारिणेव रूपेण । 

नवमे पदे तु गणना 
न काचिटुक्ता व्यवच्छिदादहीने॥ 

पादायाश्च एताः प्रतिनियतथ्न्थपरिमाण- 
विषयाः पारिभाषिक्यः संज्ञाः ! ननु तिखरोऽपि 
देव्यल्िधा चेदत्र प्रपथात्मना रूपेण निरू 
प्यन्ते, तत् कस्मात् भ्रयेकं नवखण्डत्वं न उक्त. 
भिवया्ङ्य उक्तमनुत्तरं व्यापकमिति । अत 
पव उक्तं व्यवच्छिदाहीने नवमे पदे न काचित् 
गणना उक्तेति । यदागमः 
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रादो मुल तथोद्धार उत्तरं बृहदुत्तरम् । 
करयशे संहिता चेव कथिता तव सुवते ॥ 
कर्पः स्कन्दं वरारोहे समासात्कथयामि ते! 
पादः शताधेसंख्यातो भूं च शतसंख्यथा ॥ 
उद्धारं द्वियुणं विद्धि चतुधा तृत्तरं मतम् । 
अपरेयं वरासेहे अधोक्षरविवनिता ॥ 
एवयुत्तरतचं स्यारकथितं मृरुभेरवे । 
यदापरा वरारोहे षद्धिमगैरविव्निता ॥ 
तदा ब्होत्तरं त॒ खादमृताक्षरबमेनात् । 
अक्षराणां शतं नाम परिभिषा निगयते ॥ 
कृपः सहस्रसंख्यातस्त्वपराया यश्चखिनि । 
द्वाषष्टयेव च शोकानां सहक्ताणि चतरद॑श्च ॥ 
तदा सा संहिता ज्ञेया सिद्धयोगीश्वरे मते। 
करपस्कन्द्ः पुराख्यातः कस्पाद्वियुणितो भवेत् ॥ 
एवं तच्विभागस्तु मया ख्यातः सुविस्तरातर् ॥ 

इति ॥ ९॥ 
ननु एतद्रामेण विभीषणात् प्राप्तं, तस्मात् 

पुनः किं कञ्चिदाप न वेयाशङ्घथ आह 
राता ख्वणसतस्षात् 

सिद्धास्तेभ्योऽपि दानवाः । 
९ 

गुह्यकाश्च ततस्तेभ्यो 
योगिनो नृवरास्ततः ॥ १० ॥ 

यद्मगसः 



३ ८८ श्रीतत्रारोके 

विभीषणेन रामख रमेणापि च रक्ष्मणे | 
लक्ष्मणेन तु ये प्रोक्तास्तेषां सिद्विस्त् हीनता ॥ 
सिद्धेभ्यो दानवा इखा दानवेभ्यश्च गु्यकैः । 
गुद्यकेभ्यो योगिभिश योगिभ्यश्च नरोत्तमैः ॥ 
संप्राप्तं भेखदेश्ात्तपसोपग्रेण भैरवि ॥ 

इति ॥ १० ॥ 
एवं श्रीसिद्धातच्रनिदिष्ठमायातिच्ममभि- 

धाय युरुनिरूपितमपि अभिधात॒माह 

तेषां करमेण तन्मध्ये 
भ्रष्टं कारान्तरायदा । 

तदा श्रीकण्ठनाथाज्ञा- 
वद्रात् सिद्धा अवातरन् ॥११॥ 

न्यम्बकामंदेकामिख्य- 
श्रीनाथा अद्ये इये । 

हयादये च निपुणाः 
श, = 

कमेण शिवद्रासने ॥ १२ ॥ 
आद्यस्य चान्वयो जज्ञे 

हितीयो दुहितकमात् । 
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स चाधन्यम्बकाभिख्यः 
संतानः सुप्रतिष्ठितः ॥ १३ ॥ 

अतश्चाधंचतस्रोऽत्र 
मठिकाः संततिक्रमात् । 

शिष्यप्रशिष्येर्विस्तीणोः 
दातशाखं व्यवयितेः ॥ १४ ॥ 

अद्वये इति त्रिकङुखादो । अर्धेति दुदित्रपे- 
क्षया । अध॑चतख इति अर्धेन चतसः साधौ- 
सिख इयथः ॥ १९ ॥ 

नु इह त्रेयम्बिकेव मठिका वक्तं न्याय्या 
यद्रारा अस्य राच्रस्य आयातिः, किं मठिका- 
न्तरव्यावणनेनेदयाराङ्कथ आह 

अध्युष्टसंततिखोतः- 
सारभूतरसाहतिम् । 

विधाय तन्रारोकोऽयं 
स्यन्दते सकखन्रसान् ॥ १९ ॥ 

एतदुपसं हरन्नन्यद वतारयति 
उक्तायातिरुपादेय- 

भावो निणीयतेऽधुना । 
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इह आहिकादाहिकान्तरस्य परस्परमनुस्यु 
ततां दशयितुमाद्यन्तयोरेकेन श्छोकेन प्रथय 
पसंहारोपक्रमयोरुपनिबन्धेऽपि सांप्रतं थ- 
नान्ते तदाश्छेषमल्यन्तमव्योतयितुमेकेनैव 
अर्धेन युगपत्तदुपनिबन्ध इति शिवम् ॥१५॥ 

अध्युष्टसंततिक्रमसंक्रान्तरहखसंप्रदायेन । 
पटिंशमाद्िकिमिदं निरणायि प्रं जयरथेन ॥ 
इति श्रीतत्रारोकविवेके आयातिक्रमनिरूपणं 

नाम पटूत्रिंशमाहिकम् ॥ ३६ ॥ 



परीतच्रारोके 
प प~ 

श्रीमन्महामादेश्वराचायाभिनवगातविरचिते 
भ्रीजयर्थङतविवेकास्यदीकोपेते 

सप्तत्रिंरामाह्निकम् । 
(4 

थन्मयतयेदमसखिरं परमोपादेयभावमभ्येति । 
भवभेदाल्ं शास्रं जयति भ्रीमाखिनी देवी ॥ 

तदेवमुपक्रान्तस्येव शाखस्य उपादेयभावं 
निर्णेतुं प्रायुपजीवनेन पीटिकाबन्धमास्चयति 

उक्तनीलयेव सवेत्र 
व्यवहारे प्रवर्तिते । 

प्रसिदावुपजीन्याया- 
मवदरेयथ्द् जभमभ्ः ॥ ३॥ 

इह सार्वत्रिके ठयवहारे भ्रवतिते पथ्रिंशाहि- 
कोक्तनीलया भरसिद्धाइपजीव्यायामागम एव 
अवदययाह्यो न अन्यथा किंचित् सिच्छेत् ॥१॥ 

नयु टोकिकभ्रमाणगोचरे वस्तुनि अस्तु 
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प्रसिद्धिनिबन्धना सिद्धिः, सकरप्रमाणागोचरे 
योगिनामपि अगम्ये शिवे तु कथमेवं स्यादि- 
द्याशञङ्ख्य आहं 

यथा रोकिकटरष्टयान्य- 
फरुमाक् तस्मसिद्धितः । 

सम्यग्न्यवह्रस्तह- 
च्छिवभाक् तस्रसिदितः ॥२॥ 

अन्येति अष्टम् ॥ २ ॥ 
ननु एवमनेकपकारः भसिद्यास्मा आगम 

इति कस्य तावदवदययराह्यत्वमिदयाश्चङ्ख आह 
तदवरयग्रहीतग्ये 

दाख स्वांशोपदेरिनि । 
मनाक्फटेऽभ्युपादेय- 

तमं तदिपरोतकम् ॥ २॥ 
यथा खगेश्वरीमाव- 

निःराङ्गस्वाद्िषं बजेत् । 
क्षयं कमेखितिस्तद- 

द्द्राङ्द्धेरवत्वतः ॥ ५ । 
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यदा पातहेतुङ्तं 
तद्स्िन्वामशासने ॥ 

आसिष्ये य॒तः सवे- 
माषं मायोद्रस्थितम् ॥ ५॥ 

तदिपरीतमिति महाफलम् ॥ ॥ 
एववेविधं च एतत् किमिदाशङ्खय आह 
तच यत्सवेसवज्ञ- 

टं 
सवैसवैज्ञदष्टमपि किं भवेदिलाशङ्खापुरः- 

सरीकारेण तत्वसूपं दद्ययति ` 
तच्चापि फं भवेत् । 

यद्रोषोपदेशेन 
सूयतेऽनुत्तरं फरम् ॥ ६ ॥ 

अच्र च अन्तरा शछोकद्वयमन्यथा लिखितम 
धरे व्यत्ययेन न्याय्यमिति तत्रैव व्याख्या- 
स्यामः ॥ &॥ 

ननु को नाम अयमरोष उपदेशो येन तदे- 
वंविधं स्यादिल्याशज््य आह 

यथाधराधरमोक्त- 
` वस्तुतत्त्वानुवादतः ।. 
५० 
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उत्तरं कथितं संवि- 
च्सिद्ं तद्धि तथा भवेत् ॥५॥ 

यथा अत्र वेदिकादुक्तं क्रियादि वस्तुतख- 
मनूद्य भ्रष्ट, तथा ज्ञानयोगादि खानुभवसि- 
द्वमुक्तमिति ॥ ७ ॥ 

अत एव अधरश्ासनेषु असर्वज्ञभणी तत्वं 
निश्चीयते इव्याह 

यदुक्ताधिकसंवित्ति- 
सिद्धवस्तुनिरूपणात् । 

अपूणस्वेविस्प्रोक्ति- 
= ज्ञायतेऽधरशासने ॥ < ॥ 

ननु अधरशासनेषु अपि 
आत्मा ज्ञातव्यो मन्तव्यः ।* 

इत्यादिदशा ज्ञानादि उक्तमिति अत्र कस्ाद- 
सवैज्ञप्रणीतत्वं ज्ञायते इव्युक्तमिदयाश ज्य आह 

उध्वेदरासनवस्त्वंशे 
टष्टापिच समसुञ्िते । 

अधःशाखेषु मायाव्वं 
रक्ष्यते सगेरक्षणात् ॥ ९ ॥ 
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नयु एवं कर्मस्थितिः किं न नदयेदियारशङ्कं 
दष्टान्तोपदरौनयपूर्धकमपाकरोति यथेदयादिना 

यथा खगेश्वरीभाव- 
निःराङ्त्वादिषं बजेत्॥ १२॥ 

क्षयं कमंसितिस्तद- 
द्शङ्द्धेरवत्वतः । 

ननु भवतु एवं भेरवत्वापत्त्या, तावता तु 
तदागमस्य अवद्यमाह्यत्वं कतस्यमिलयाशाङ्ख्य 
अह | 

 अज्ञत्वानुपदेष्रव- 
संदष्टेऽधरदासने ॥ १३ ॥ 

एतहिपययाद्राह्य- 
मवयं शिवशासनम् । 

हावाप्तो तत्र च श्रीम- 
च्छीकण्ठरकुटेश्वरो ॥ १४ ॥ 

दिभ्रवाहमिदं शख ` 
सम्यदट्निःश्ेयसप्रदम् । 
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प्राच्यस्य तु यथाभीषठ- 
भोगदत्वमपि सितम् ॥ ३९५॥ 

तच्च पञ्चविधं बोक्तं 
शाक्तिवेचिन्यचित्रितम् । 

पञ्चसरोत इति भोक्त 
श्रीमच्छीकण्ठश्ासनम् ॥१६॥ 

दस्राष्टादस्धां सरोतः. 
पञ्चकं यत्ततोऽप्यरम् । 

उन्छृष्टं भेरवाभिख्यं 
चतुःषष्टिविभेदितम् ॥ ३७ ॥ 

अज्ञत्वात् विपरीतोपदेष्स्वेन संदष्ट स्पृष्टे 
इत्यर्थः । तत्रेति रिवशासने । भराच्यस्येति श्रेक- 
पटस्य । पञथविधेति चिदादिभेदात् ॥ १७ ॥ 

अत्रेव पीटठचवुष्टयात्मकतं निणेतुमाह 
श्रीमदानन्दशाखरादो 

प्रोक्तं भगवता किट । 
समूहः पीठमेतच 

हिधा दक्षिणवामतः ॥ १८ ॥ 
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मन्रो विद्येति तस्माच 
सुद्रामण्डटगं हयम् ¦ 

भगवता कि आगमे समूहश्ब्देन पीठं 
भोक्तमेवं परिभाषितमिदयथः । दक्षिणवामत 
इति रिवशक्तिरूपतयेयथः । मन्रो हि रिवख- 
भावः, विद्या च राक्तिख भवेति । तसादिति 
मनच्रविद्यारमनः पीटद्वथात् ॥ 

एतदेव कमेण उयाचषटे 

मननत्राणदं यत्त 
मन्नराख्यं तत्र विद्यया ॥१९॥ 

उपोद्ररखनमाप्यायः 
सा हि वे्याथेभासिनी । 

मच्रप्रतिङकतिसुद्रा 
तदाप्यायनकारकम् ॥ २० ॥ 

मण्डल सारमुक्तं हि 
मण्डश्चुलया रिवाङ्घयम् । 

एवमन्योन्यसंभेद- 
वृत्ति पीठचतुष्टयम् ॥ २१ ॥ 
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यतस्तस्माद्धवेत्सवं 
पीठे पीटेऽपि वस्तुतः । 

उपोदहखनमाप्याय इति । यत्सूत्रितं 
(विधाशरीरसत्ता मच्ररहस्यम्" । (लि ० घू० २।३) 

इति । वेद्याथभासिनीति राक्तिरूपत्वात् । म- 
ण्डङमिति मण्डं शिवाहयं सारं ातीदथंः ॥ 

ननु यद्ेवभमेकं पीटं सर्वात्मकं, तत् किमेषां 
प्रथयुपदेशोनेलाराज्ञय आह 

न्वानत्वात्तस्य तस्य 

वस्तुनो भिन्रता पुनः ॥२२॥ 
कथिता साधकेन्द्राणां 

तत्तदस्तुप्रसिद्धये । 
प्रयेकं तच्चतुधेवं 

मण्डं सुद्विका तथा ॥ २३ ॥ 
मन्रो वियति च पीठ- 

सुकष्टं चोत्तरोत्तम् । ` 
प्रयेकमिति एेकेकष्येन ¦ उत्तरोत्तरमुच्छृष्ट- 

मिति, तेन मण्डरुषीठात् सुद्रापीटं, ततो 
मनब्रपीठे, ततो विद्यापीटं चेति ॥ 
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एतदेव भक्ते विश्रमयति 
विद्यापीटभ्रधानं च 
 सिद्धयोगीश्वरीमतम् ॥ २९ ॥ 

तस्यापि परमं सारं 
मारिनीविजयोत्तरम् । 

किंच अत्र परमाणमिलयाराज््य आह 
उक्तं श्रीरलमारखाय- 

मेतच्च परमेरिना ॥ २५॥ 
अरोषतन्रसारं तु 

वामदक्षिणमाधितम् । 
एकत्र मिङितं कोटं 

श्रीषडधेकशासने ॥ २६ ॥ 
सिद्धान्ते कमे वहं 

मरमायादिरूषितम्। 
दक्षिणं रोद्रकमाच्ं 

वामं सिद्धिसमाकुरम् ॥२५॥ 
 सखल्पपुण्यं बहुङ्केशं ` 

स्प्रतीतिविवाजितम् । 
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मोक्षवियाविहीनं च 
विनयं त्यज दूरतः ॥ २८ ॥ 

रोद्रेति मारणोच्ाटनादि । खप्रतीतिः खायु- 
भवः । विनयं तन्नप्रधानं शाखम् ॥ २८ ॥ 

नयु अत्रापि रेषदृत्तौ कमोदिबाहृल्यमपि 
उक्त; तत्, किमतेदुक्तमिलाशङ्य आहं 

यस्मिन्कारे च गुरुणा 
निर्विकस्पं प्रकाशितम् । 

सुक्तस्तेनेव कारेन 
यच्रं तिष्ठति केवटरम् ॥ २९॥ 

नयु स्रोतोऽन्तरयाणामेव किं रूपं येभ्योऽपि 
अस्य उक्छृष्टतादेवमुपादेयतं निरूपयितुं न्या- 
य्यमिदयाशङ््य आह 

मयेतत्खोतसां रूप- 
मनुत्तरपदाद्भवात् । 

आरभ्य विस्तरेणोक्तं 
माटिनीश्छोकवातिके ॥ ३० ॥ 

म ५ 
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मवधारयितुं क्षमः । 
वयं तूक्तानुवचन- 
-मफङं नाद्वियामहे ॥ ३१ ॥ 

एवमेतद्थांभिधाथकत्वादिदमसच्छतमपि 
शाख्रमुपादेयमेषेव्याह 

इत्थं दददनायासा- 
 ज्ीवन्ुक्तिमहाफरम् । 
यथेप्तितमहाभोग- 

दादस्वेन व्यवसितम् ॥३२॥ 
षडधसारं सच्छाख- 

सुपादेथमिद्ं स्फुटम् । 
अनेन च अस्य यन्थस्य 

“इति सप्ताधिकामेनां विश्वं थः सदा बुधः । 
आ्िकानां समभ्यसेत साक्षादधेरो भवेत् ॥ 
सप्रिशत्सु संपूर्णमोधो यद्धेरबो भवेत् । 
करं चित्रमणोऽप्यख दशा भेरतामियुः ॥ (१।२८९) 

इत्यादिना उपक्रान्तमेव महाप्रयोजनत्वं नि्वा- 
हिकम् ॥ 



३५ @० । सप्तात्ररामाहिकम् । ०३ 

इदानीमेतद्भन्थाभिधाने खात्मनि योग्यतां 
्रकारायितं सातिशयत्वप्रयोजकीकारेण देश- 
वंशदेशिकादिकममुद ज्य खतिदत्तमभिधत्ते ` 
षटटिराता त्ववरेन सूता 

यद्यप्यनन्ता मुवनावरीयम् } ` 
ब्रह्माण्डमयन्तमनोहरं तु 

वेचिन्यवजं नहि रम्यभावः ॥३३॥ 
भूरादिसप्तपुरपूणेतमेऽपि तसिन् 

मन्ये दितीयसुवनं भवनं सुखस्य । 
कान्यत्र चित्रगतिसूयशाशाङ्शोभि. 

रात्रिन्द्विप्रसरभोगविभागमूषा॥३४ 
तत्रापिच त्रिदिवभोगमहाघेवष- 

दीपान्तरादधिकमेव कुमारिकाह्नम् । 
दितीयभ्चुवनमिति युवरखछोकः । तत्रेति दि. 

तीयभुवने । वषांणि इरबृतादीनि । दषाः 
राकाद्यः॥ | 

अधिकत्वमेव द्रायति 
यत्राधराधरपदात्परमं रिवान्त- 

मारोढुमप्यधिशृतिः इतिनामनघां ५ 
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एतदेव उयतिरेकद्वारेण उपपादयति 

प्राक्कमभोगिपञ्चतोचितभोगभाजा 
किं जन्मना ननु युखेकपदेऽपि धाश्च । 

सर्वो हि भाविनि परं परितोषमेति 
संभावितेनतु निमेषिणि वतमाने ३६ 
कन्याङ्गयेऽपि भुव- 

नेत्र परं महीयान् 
देषः सयत्र 

किर शाखवराणि चकुः । 
जालयन्धसद्मनि न 

जन्म न कोऽभिनिन्व्- 
द्वित्नाञ्जनायितर- 

विप्रसुखप्रकाश्चे ॥ २७ ॥ 
निःरोषशाख्- 

सदनं किर मध्यदेश 
स्तसिन्नजायत 

गुणाम्यधिको हिजन्मा । 
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कोऽप्यत्रिशु्त 
इति नामनिरुक्तगोत्रः 

दाखान्धिचवेण- 
करोयदगस्लयगोत्रः ॥ ३८ ॥ 

तमथ रुङितादिदयो 
राजा निजं युरमानयत् 

प्रणयरभसात् कदमी- 
राख्यं हिमाख्यमूधेगम् । 

अधिवसति यद्रौ- 
रीकान्तः करे्विजयादिभि- 

यगपदखिरं भोगासारं 
रसात् परिचचितुम् ॥ ३९ ॥ 

साने खाने सुनिभिरखिटे- 
श्चक्रिरे य्निवासा 

यच्चाध्यास्ते प्रतिपद्- 
मिदं स स्यं चन्द्रचूडः । 



9७ & शओरीतत्रारोके 

तन्मन्येऽहं समभिर- 
षिताशेषसिद्धनैसिषये 

करमीरेभ्यः परमथ 

पुरं पूणवततेनं तुष्टये ॥४०॥ 
यत्र सयं शारद चन्द्रह्यभ्रा .. 
 श्रीक्चारदेति प्रथिता जनेषु । 

द्राण्डिल्यसेवारससुप्रसन्ना 
सवै जनं स्वे्विभवेयुनक्ति॥४१॥ 

नारद्भारूणकान्ति . ` 
 पाण्डुविकचदटावदातच्छवि 

प्रोद्धित्नामरख्मावट॒ङ्क- 
कनकच्छायाभिरामप्रभम् । 

केरीकुन्तरकन्दली- 
प्रतिङृतिषश्यामप्रमाभाखरं 

यसिञ्याक्तिचतुष्टयो- 
 इवरमरं मद्यं महाभेरवम् ४२ 
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त्रिनयनमहाकोपञ्वा- 
 खाविरीन इह स्थितो 

मदनविशिखन्रातो 
मयच्छटेन विजुम्भते । 

कथमितरथा रागं | 
मोहं मद् मद्नजञ्वरं 

विदधदनिशचं कामा- 
तङकर्वरीकुरुते जगत् ॥ ५३॥ 

यत्कान्तानां प्रणय 
वचसि ब्रोढिमानं विदत्ते 

यन्निविघ्रं निधुवन- ` 
. विधो साध्वसं संघुनोति । 

यसिन् विश्वाः. कटि- 
 तसुचयो देवताश्चक्रचर्थ- 

स्तन्मा्दीकं सपदि 
तनुते यत्र भोगापवर्गो ॥४४॥ 



४१८ श्रीतत्रारोके 

उव्यद्रोराङ्रविक- 
सिते श्यामरक्तेः पठा 

रन्तगाडारूणरुचि- 
` छुसक्सराटीविचित्रः । 

आकीणो मूः घ्रति- 
पद्मसो यत्र कारमीरपुष्पेः 

सम्यग्देवीत्रितयय- 

जनोयानमाविष्करोति ॥४९५॥ 
स्वौ खोक: कविरथ 

बुधो यत्र दरोऽपि वाग्मी 
चन्द्रोहथोता मञघ्चण- 

गतयः पोरनयंश्च यत्र । 
यत्राह्भरोज्वर- 

विकसितानन्तसोषुमृमागे- 
ग्रस्तार्कन्दुगगनविमटो 

योगिनीनां च वभः ॥ ४६ ॥ 
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श्रीमत्परं भ्रवर- 
नाम पुरच तत्र 

यन्निम॑मे प्रवर- 
सेन इति क्षितीशः । 

यः खप्रतिष्ठित- 
महेश्वरपूजनान्ते 

व्योमोत्पतश्ुद्- 
खजक्किर धृपधण्टाम् ॥ 9७॥ 

आन्दोरनोदित- 
मनोहरवीरनादेः 

सा चास्य त्सु- 
चरितं प्रथ्यांबभूव । 

सदृत्तसारगुर 
तेजसमूर्तयो हि 

लक्ता जपि प्रभु 
गुणानधिकं ध्वनन्ति॥ ४८ ॥ 
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संपूणचनद्रविम- 
खदुतिवीरकान्ता- 

गाढाद्नरागघन- 
कुङ्मपिञ्जरश्नीः । 

प्र दतवेतसर- 
तासितचामरोधे- 

राज्याभिषेकमनिरं 
ददती स्मरस्य ॥ ९ ॥ 

रोधःप्रतिष्ठित- 
महेश्वरसिद्धणिङ्क- 

खा्यसुवाचेन- 
विटेपनगन्धयपुष्पेः । 

आवभ्यमानतनु- 
वीचिनिमज्ञनोघ- 

विध्वस्तपाप्मसुनि- 
सिदमनुष्यवन्या ॥ ५० ॥ 
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भोगापवगेपरिपूरणकल्पव्टी 
भोगेकदानरसिकां सुरसिद्धसिन्धुम् । 

न्यक्कुवेती हरपिनाककरावतीणां 
यद्भुषयतल्विरतं तटिनी वितस्ता ८१ 

तस्मिन् कुवेरपुरचारिसितांश्चमोि- 
सांमुख्यदशन विरूढपवित्रमावे । 

वेतस्तरोधसि निवास्रमसुष्य चक्रे 
राजा हिजस्य परिकल्पितभूरिसंपत् ५२ 

तस्यान्वये महति कोऽपि वराहगु्त- 
नामा बभूव भगवान् सखयमन्तकाटे । 

गीवांणसिन्धुखहरीकङिताग्रमूधा 
यस्याकरोत् परमनुमरहमाग्रहेण ॥५३॥ 

तस्यातममजश्चुखरकेति जने प्रसिद्ध- 
श्वन्द्रावदातधिषणो नरसिदगुप्तः। 

यं स्व॑राखरसमजनद्चु्चित्तं 
माहेश्वरी परमरंकरुरुते स भक्तिः॥५४॥ 



४१२ श्रीतत्रारोकै 

तारुण्यसागरतरद्भरानपोद्य 
१, ६ कष 

वेराग्यपोतमधिरुह्य ददं हठेन । 
यो भक्तिरोहणमवाप्य महेरचिन्ता- 
रलैरर दख्यति स भवापदस्ताः॥५ 

तस्यात्मजोऽभिनवगुप्त इति प्रसिद्धः 
श्रीचन्द्रचूडचरणाब्जपरागपूतः । 

माता व्ययूथुजद्रँं किरु बाल्य एव 
दैवं हि भाविपरिकमंणि संस्करोति॥५६ 
भोगः शरीरम् । निमेषिणीति क्षणक्षयि- 

णीलयथंः । महीयस्ते शाखचशुष्टं हेतुः । नाम- 
निरुक्त गोत्र इति अत्रिगोत्र इलर्थः। गोत्रनाम 
शिष्टतया निर्दिष्टम् । करेरिति हस्तररिमिवा- 
चकम् । परमिति अलयथ॑म् । अनेन च श्छोकदयेन 
अत्र निवासयोग्यतं दितम् । खे विंभवे्यनक्ती- 
ति अनेन अचर सर्वविद्ाकरस्थान तं भ्रकारितम्। 
द्क्तीति सिद्धाचतुष्कम् । तद्धि सितरक्तपीत- 
कृष्णवणेम् । विशिखव्रात इति श्ोषणादिः; 
तस्य हि रागादि कायम् । चक्रेति सुख्यानुच- 
ऋरूपेषु । इयामरकैरिति छष्णपिद्गरेः । दे- 
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वीत्नरितयेति प्रकरणायोचिदयादुक्तम् । वाग्मीति 
बृहस्पतिरपि । मशणगतिः शनैश्चरश्च । अद्भारे- 
ति उदानवहिरपि। यस्ताकैन्दुसखेन अरहणद्वयमपि 
उयल्ञितम् । यत् पवरसेन इति क्षितीशः पुर 
निर्ममे, तसिन्नमुष्य॒दहिजसय रङितादियो 
राजा निवासं चक्रे इति दूरेण संवन्धः । व्यो- 
मोत्पतच्निति अनेन अत्रापि सिद्यादुयण्यं ष- 
कारितम् । सेति घण्टा । तेजसेति रोहश्च । 
भोगापवर्गेति शछोकद्यकराक्षितयोः । पिना- 
केति आयुधं विशूरुमिति यावत् । कषेरपुरेति 
उत्तरा दिद । व्ययूथुजदिति खतो वियुक्तं स- 
मपादयत् षमीतमातकोऽभूदिति यावत् ॥५६॥ 

तमेव संस्कारं उयनक्ति 
माता परं बन्धुरिति प्रवादः 
खेहोऽतिगादीकुरुते हि पाशान् । 

तन्मूटबन्धे गरिते किलास्य 
मन्ये स्थिता जीवत एव सुक्तिः ॥५७॥ 

पित्रा स शब्दगहने इृतसंप्रवेश्च- 
स्तकाणेवोर्मिपृषतामटपूतचित्तः 
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साहिलयसान्द्ररसभोगपरो महेश- 
भक्तया खयय॑ग्रहणदुमेदया गदीत॥५८ 

स तन्मयीभूय न खोकव्तनी- 
मजीगणत् कामपि केवरं पुनः ¦ 

तदीयसंभोगविव्रद्धये पुरा 
करोति दास्यं गुरुवेरमसु स्वयम् ॥९९॥ 
पुरा करोतीति भ्यावस्पुरानिपातयोैदर 

(३३४) इति रटः प्रयोगः ॥ 
के ते गुरव इत्याशङ्य आह् 

आनन्दसंततिमहाणेवकणधारः 
सदैरिकैरकवरात्मजवामनाथः । 

श्रीनाथसंततिमहाम्बरघमकान्तिः 
श्रीमूतिराजतनयः खपितप्रसाद्ः ६० 

त्रेयम्बकप्रसरसागरशायिसोमा- 
नन्दातमजोसर्जरक्ष्मणगुप्तनाथः । 

तुयाख्यसंततिमहोदधिपुणंचन्द्रः 
श्रीसोमतः सकरुविकिट रांभुनाथः॥ 
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श्रीचन्द्रदामभवभक्तिविखसयोगा- 
नन्दाभिनन्ददिवदाक्तिविचित्रनाथाः । 

अन्येऽपि धमरिववामनकोद्धटश्री- 
भूतेराभास्करसुखप्रसुखा महान्तः॥६२ 

एते सेवारसविर- 
चितानुयहाः शाखसार- 

प्रोटादेरधकटसुभगं 
स्वाधिकारं किरासे । 

यत् संप्राहुयंदपि च 
जनाैक्षताक्षेत्रभूतान् 

खात्मारामस्तदयम- 
निरं तत्त्वसेवारसोऽभूत्॥६३॥ 

सोऽनुग्रदीतुमथ शांभवभक्तिमाजं 
स्वं आरातरमखिरशाख्रविमदोपूणेम् । 

यावन्मनः प्रणिदधाति मनोरथाख्यं 
तावज्ञनः कतिपयस्तसुपाससाद् ॥६४॥ 
त॒यीख्यसं ततीति अधन्यम्बकाभिख्या । 
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अक्षि्रभूतानिति अपात्रप्रायानिलयथः । उपात- 
सादेति अन्तेवासितामन्वभूदिखथेः ॥६३॥ 

तेव कतिपयं जनं निदिराति 

श्रीशरिसंज्ञतनयः 
किर कणेनामा 

यो योवने विदित- 
दांभवत्वसारः । 

दें यजच् प्रथयति 
स्म जनस्य सयं 

योगच्युतं प्रति महा- 
युनिङृष्णवाक्यम् ॥ ६९५ ॥ 

तदह्ारुमित्रमथ 
मन्निञ्ुतः भरसिद्धः 

श्रीमन्द्रं इयखिल- 
सारग॒णाभिरामः । 

टक्ष्मीस्तरस्ति 
समं यमटखचकार 
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सापल्लकं तिरयते 
सुभगग्रभावः ॥ ६६ ॥ 

अन्ये पित्रव्यतनयाः 
शिवदाक्तिद्युभराः 

क्षेमोतपरभि- 
नवचक्रकपद्मगुप्ाः । 

ये संपदं तृणम- 
मंसत रँ भुसेवा- 

संपूरितं सहृदयं 
हदि भावयन्तः ॥ ६७ ॥ 

षडधंशाखेषु ¦ 
समस्तमेव 

येनाधिजगमे 
विधिमण्डटखादि । 

स रामगुपतो | 
गुरुर युशाख- 

सेवाविधिव्य- 
 मसमयमागः ॥ ६८ ॥ 

५५३ 



४१८ श्रीतघ्रारोके 

अन्योऽपि कश्चन 
जनः शिवदाक्तिपात- 

संभ्ररणापरवश्- 
स्वकराक्तिसाथंः । 

अभ्यथनाविभ्ुख- 
भावमशिक्षितेन 

तेनाप्यनुयहपदं 
कृत एष वगः ॥ ६९ ॥ 

आचायमभ्य- 
थयते स्म गां 

संपूणतन््रा- 
धिगमाय सम्यक् । 

जायेत देवानु- 
ग्रहीतब्ुदेः 

संपट्प्रबन्धे- 

क्रसेव संपत् ॥ ७० ॥ 



७२ छो ] स्ततनिंशमाहिकम् | ४१९. 

सोऽप्यभ्युपाग- 
मदभीप्सितमस्य यद्या 

स्रातोयमेव हि 
निनतिषतोऽवतीर्णम् । 

सोऽनुम्रहप्रवण 
एव दि सहुरूणा- 

माज्ञावरोन श्युम- 
सूतिमहाङ्रेण ॥ ७१ ॥ 

विक्षिप्तभाव- 
परिहारमथो चिकीषन् 

मन्द्रः खके पुरवरे 
सितिमस्य वव्रे । 

आबार्गोपमपि 
यत्र महेश्वरस्य 

दास्यं जनश्चरति 
पीठनिवासकरपे ॥ ७२ ॥ 



श्रीतत्रारोके 

तस्याभवत् किर 
पितृव्यवध्रूविधात्रा 

या निम॑मे गङित- 
संखतिचित्रचिन्ता । 

दीतांश्चमोरि- 
चरणाजपरागमात्र- 

भूषाविधिविहितवस्स- 
. सिकोचिताख्या ॥ ७३ ॥ 
मूता क्षमेव 

` करणेव ग्रहीतदेहा 
धारेव वियहवती 

इयुभरीरुतायाः । 
वेराग्यसारपरि- 
पाकद्शेव पूणां 

तच्वाथरलरुचिर- 
स्थितिरोहणोवीं ॥. ७४ ॥ 



७६ छो° | सप्त्रिंशमाहिकम् । ४२१ 

भ्रातापि तस्याः 
राशिद्युभ्रमोटे- 

भक्त्या परं 
पावितचित्तवत्तिः । 

स रोरिरात्ते- 
भ्वरमन्निभाव- 

स्तलयाज यो 
भूपतिमचन्िभावम् ॥ ७५ ॥ 

तस्य सुषा 
कणेवधूर्विधूत- 

संसारवृत्तिः 

 सुतमेकमेव 
यासूत योगे- 

श्चरिदत्तसंज्ञ 
नामानुखूप- 

स्फुरदथतचम् ॥ ५६ ॥ 



४२२ श्रीतत्रारोके 

यामयगे वयसि 
भतेवियोगदीना- 

मन्वग्रहीत् त्रिनयनः 
स्रयमेव भक्त्या । 

भाविप्रभावरभ- 
सेषु जनेष्वनर्थः 

सद्यं समाक्षति 
सोऽथपरम्पराणाम् ॥ ७७ ॥ 

भक्तयुसत्पुट- 
कतां स्फुटमङ् मूषां 

श्रीश मुनाथन- 
तिमेव ख्डारिकां च । 

दोवश्ुतिं श्रवण 
मूषणमप्यवाप्य 

सोभाग्यमभ्यधिक- 
मुदहृदति स्म यान्तः ॥ ७८ ॥ 



८० शो ] सपतर्िश्चमाक्षिकम् । ४२३ 

अम्बाभिधाना 
किरुसा गुरतं 

स्वं ् रातरं 
रा भुरशाभ्यपरयत् । 

भाविप्रभावोञ्व- 
रभन्यबुद्धिः 

सतोऽवजानाति 
न बन्धुबुद्या ॥ ७९ ॥ 

्राता तदीयो- 
ऽभिनवश्च नाश्ना 

न केवर 
सचरितेरपि खेः । 

करष्णवाक्यमिति । यदरीतं 

(शुचीनां श्रीपवां गेहे योगभ्रष्टोऽपि जायते ॥ 
अथवा योगिनामेव जायते धीमतां इरे । 
एतद्धि दुरेमतरं जन्म रोके यदीदम् ॥ 
तत्र तं बुद्धिसंयोगं रमते पोरवदे दिकम् । 
ततो भूयोऽपि यतते संशुद्धो §नन्दन ॥ 



४२४  श्रीतश्राखके 

पूवोभ्यासेन तेनैव दियते ध्यवोऽपि सन् । 
जिज्ञासुरपि योगख शब्दत्र्मातिवर्तते ॥ 
प्रसङ्घाद्यतमानस्तु योगी संच्ुद्धकिल्विषः। 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम् ।॥' (&।४७) 

इति । हृदीति विमशेभुवीखयथंः । रशाक्तिः 
सामथ्थैम् । एष वः संपूणेतन्राधिगमाय 
आचार्थमभ्यर्थयते स्मेति संबन्धः । अस्येति 
वर्मस्य । यद्वेति तदभ्यथेनानवङ्कृतियोतनाय 
पक्चान्तरनिर्दराः । तस्येति मन्द्रस्य । मन्रीति 
साधकोऽपीतिं ॥ 

सचरितङ्तमेव अभिनवत्वं दरेयतिं 

पीतेन विज्ञान 
रसेन यस्य 

तत्रैव तृष्णा 
ववृधे निकामम् ॥ ८० ॥ 

सोऽन्यश्च शामव- 
मरीचिचयप्रणश्य- 

त्संकोचहाद्नरिनी 
'घटितोञ्वरश्रीः । 



८३ ऽ ] सप््॒रिरामाहिकम् । २५ 

तं म्पकः परि 
चचार ससुद्यमेषु 

साधुः समावहति 
न्त करावरम्बमर् ॥ ८१ ॥ 

दर्थं गहे वरस- 
लिकावितीर्णं 

सितः समा- 
धाय मति बहूनि । 

पूवेश्ुतान्या- 
कृटयनच् सखबु्या 

र्राख्राणि तेभ्यः 
समवाप सारम् ॥ ८२॥ 

स॒ तन्निबन्धं 
विदधे महाथं 

युक्त्यागमोदी- 
रिततन्रतखम् । 

॥१९1 



४२६ 

सद्य 
यदीयम

ेष 

रोकः 
सुखं स

ंच- 

रिता कि
या ॥ ८२

 ॥ 

सन्तोऽनुदह
ीत 

कृति तदीया
ं 

गरज्ञीत
 पुवं 

त स
 

ततोऽपि 
ग्रह्नात॒ 

भवन्भ
ति स

ा 

सदयोऽन
॒ग्रहा

तु 

च तचखरणएया
 ॥ ८ ॥ 

मन्थस्य च अस्य अन्वथोभिधलं परकाशयितु- 
माह स तचश्चिबन्धमिदादि । अनुग्रहयहणयोश्च 
व्यत्ययेन स्थिति दशयित प्रषमिति तदपीति 
च उक्तम् ॥ ८४ ॥ 

किंवा प्रादेरिकवेदुष्यरारिविद्जननास्यथ- 
नया, शिव एव अत्र श्रोता भविष्यतीदाह 



८५ शछो° | सप्ततिरामाहिकम् । ४२७ 

इदमभिनवगुक्त- 
प्रोम्मितं राख्रसारं 

रिव निरमय 
तावत् सवेतःश्रोत्रतन्रः 

तवं किर नुतिरेषा 
सा हि खद्रपचर्चे- 

लयभिनवपरितुष्रो 
रोकमात्मीकरुरष्व ॥ ८९ ॥ 

हे परमेश्वर शिव ! खमिदं भवच्रणचि- 
न्तनख्च्धप्रसिद्धिना अभिनवयुषेन सवेवि- 
द्ासतखग्भीकारात्मना कर्षेण उम्भितम्, 
अत एव राख्राणां मध्ये सारं निरशमय 
मे श्नोतासीलयथंः, यतस्त्वं सवेतःश्रोत्रतत्रः 
सर्वज्ञ इति यावत्। नहि असवेक्ञस्य एतदव- 
धारणेऽधिकार एवेति भावः। नच एतदेव अच्र 
निमित्तमिदयाह तव किरु नुतिरेषेति । स्तोत्ररू- 
पत्वं च अच्र न अस्तीति न संभावनीयमिदयाह 
सा हि त्वद्रूपचर्चैति। सा युतिहिं तस्य तव नुलयस्य 
रूपचचौ पौनःपुन्येन खरूपपरामश इदयथः 



४२८ श्रीतन्रारोके 

सेव च इह प्रतिपदं संविदद्रयाव्मनः शिवस्य 
निरूपितेति अभितः समन्तात् नवे स्तवे नाथ 
मम अभिनवस्य परितुष्टः सन् निखिर खोकमा- 
त्मीङ्करुष्व प्रलयभिज्ञातखात्मतया खखरूपेक- 
रूपं संपादय येन सर्वस्ये्र एतद्धिगमाय 

क (= = 

अधिकारो भवेदिति रिवम् ॥ 
एततसप्त्रिन्चे किराह्विकं जयरथेन निरणायि । 
आमरश्षतामियदन्तं सतामिदं सवथास्तु शिवम ॥ 

इति श्रीतश्राखोकविवेके उपादेयभावादिनिरूपणं नाम सप्त 
तिंहमाहिकम् ॥ २७ ॥ 

समाप्ोल्यं ग्रत्थः॥ 

यद्चकथदय्रुष्मिन् श्रीमदाचायेवर्थो 
बहुपरिकरनरन्दं सवशास्लोदुतं सत् । 

तदतुरपरियलेनेक्ष्य संचिन्त्य सद्धि- 
हेदयकमरुकोशे धायंमार्यः रिवाय ॥ १ ॥ 

योऽधीती निखिंलागमेषु पद विद्यो योगन्नास्रश्रमी 
यो वाक्याथंसमन्वये कृतरतिः श्रीप्रयभिज्ञामृते 

यस्तकोन्तरविश्वुतश्चुततया देतादयज्ञानवित् 
सोऽसिन् खादधिकारवान् करकरप्रायं परेषां वचः।।२॥ 

रि रिक 

यः कृतु विश्वमेतत्प्रमवति निखिं सर्ववित् प्रणेता 
सर्वेषामागमानामखिरमवभयोच्छेददायी दयाद्ुः । 



सपत्रिंरमाहिकम् । ४२९ 

तखेन्द्रा्यचिताङ्पघेगररचलसतावह्छमस्यापि रोक 
सर्वत्रात्र तावतुहिनगिरिरिति ख्यातिमान् पर्वतेन्द्रः १ 

यद्वादिनारत्तरदिदिमषिशादिव श्रयन्ति प्रतिषादिवाचः। 
अनुत्तरत्वं तदयुत्तरद्धि श्रीश्चारदामण्डटमसि यतर ॥२॥ 

जामात्रेवामृतकरकला्कपचूखावचूषे- 
नादिष्ट द्रागखिरवचसां मानभावं विदिता | 

द्घरे शेलः भितमधुमतीचन्द्रभमागान्तरालं 
सदेशचत्बाच्छिरसि निखिरेः सितं दशेत् ।॥ ३॥ 

मोधसखाप्यात्मभूतं परिकरितवती यद्विमशीतमतच्चं 
युख्यस्वेन स्तुतातः प्रभवति विजयेन पीठेश्वरेण । 

युक्ता बोधग्रधाना सितनिजमहसा शारदा पीटदेषी 
विद्यापीटे प्रथीयःप्रथितनिखिल्वाग्यत्र काह्मीरना्चि 

यन्मरेयं कर्यतितरां कख नेच्छास्पदलं 
ज्ञानार्मत्वं प्रथयति परं शारदा यच्च देवी । 

यच्ाधत्ते पटिमघटनां सक्करियायां वितस्ता 
तचत्रैतत् तिकमविकरं पोपुषीति प्रशसिम् ॥ ५॥ 

तथ्याभमिष्यं प्रवरपुरमितयसि तसिन् सदेहः 
कती यख प्रवरनृपतिः खाभिधाङ्कश्वराग्रात् । 

ठेखादेश्नाद्रणवरसमास्ादितात् प्राप्रसिर्धिः 
सेवं धामामरणग्रहरियेभागमेदादवाप ॥ ६॥ 

श्रीसोमानन्दपादश्रभृतिगुरुवरादिष्टसन्नीतिमागो 
रुन्ध्वा यत्रैव सम्यक्षटिमनि घटनामीश्वरद्वैतबादः ¦ 

कृरमीरेभ्यः प्रशल्य प्रकटपरिमरो रञ्जयन् सवेदेशान् 
देशेऽन्थसिन्न्षटो धुण विसरवत्सर्ववन्यत्वमाप ॥७॥ 



३० श्रीतत्रारोके 

उद्धूषयन् पुरमधस्ृतधमंघ्ल- 
, राज्ययितिः सदसदथंविवेचनाभिः | 
श्रीमाच् यश्चस्करनपः सचिवं समस्त 

धम्येखितिष्वकृत पूर्णमनोरथाख्यम् ॥ ८ ॥ 
तस्र लुरुरपलः पुत्र प्रकाश्चरथमासदत् । 
यद्यशःकोषदी विश्वं प्रकाशेकारम्यमानयत् ।॥ ९ ॥ 
धर्मोत्तिमषयेमनोरथान् स पुत्रानजीजनचतुरः । 
सकलजनहूदयदयितानथानेश्चः प्रसाद इ ॥ १० ॥ 
हरिरिव भुजेंतुभिः दयरथः पप्रथे सुतेस्तेषु । 
रक्म्यालिङ्कननिपुणेरमृतविरिषटोतटब्येष्ः ॥ ११ ॥ 
श्ाराखाने वर्तकारे मरौ सुङृतकर्मटो । 
तेषूत्पलागृतरथो चक्राते द्विजसंश्रयौ ॥ १२॥ 
्ेगतोर्धीनिवेशा गजमदसरिलिरेम्बिता स्लानिमानं 

तन्रत्यक््मापकीतिप्रसरमरिनतां यसय संश्रुचयन्ति । 
तस्यानन्तशितीन्दोबेरुवहरुद रद्राजविद्राबणस्य 

प्रापत् साचिव्यमाप्योत्पररथ उचितां पद्धति युक्तिमागे ॥ 
नप्ता यद्वञ्जपतेखक्ष्मीदत्तख कमर्दत्तसुतः । 

श्रीमान् विभूतिदनत्तो व्यधादयं मातुरः रिष्यम् ।१४॥ 
अध्याप्याखिरसंहिता अपि सुतस्नेहानिषिक्ते सते 
. पुत्रे ज्यायसि देवतापरिहतासेके दिनेः सप्रभिः | 
वेरस्यान्न कनीयसे स यददाद्वालाय सेकं ततो 
` - देव्या खभ्रविगोधितोऽख तनययेतन्धुखेनास्विति ॥ १५ 
य॒न्मेलापमवाप्य कोलिकमहाज्ञानायुविद महः 
` शिष्यायेकतमाय देयमपुनभावार्थमासादितय् । 



सप्तत्रिरामाहिकम् । ४३१ 

भीचक्राय ददौ द्विजः स भगवातुवीधरोऽसिन्रसौ 
श्रीचक्रात् खपितृक्रमाप्रमखिलं तत्साधिकारं व्यधात् १६ 
अथ स परमधामेकात्म्धमप्रे गुरो खे 

निजगृहयुपनिन्ये तत्सुतं विश्वदत्तपर । 
अकृत सुकतिशख्यं संहितापारणं च 

प्रथितगुणमयं चाजिग्रहस्खाधिकारम् ॥ १७॥ 
श्रीकनकदत्तविरचितदेवगरहाम्रे मरं निवासाय ।. 
कृतवा ददो स॒ तसे खावरधनकनकसंपूर्णम् ॥ १८ ॥ 
अतिगहनाश्यसरसानवाप शिवशचक्रप्षम्मनन्दिर्थान् । 
जलधीनिषेष चतुरो बहगुणरलाकरान् एतन् ॥ १९ ॥ 
व्यवहारे शर्व॑भक्तां चां प्रागर्म्यमीयुषाम् । 
 सवार्थसेविनां मोक्षसेवां .शिषरथोऽग्रदीत् ॥ २० ॥ 
पित्राहूलय सृषन्ेन पारिपाव्यं हि सोऽपितम्। 
लक्त्वा्थदोषविद्भूदरागो निष्परिग्रहः ॥ २१॥ 
अधिकारं ग्राहितः स विद्यायुचरभूघुजा । 
कूत्वा धम्यां िर्तिं कचित्कां तन्याज निःस्पृहः ॥२२॥ 
भोगापवगयोरि शिबादुगगाद्गभूव सम्परथात् । 
गुणरथदेवरथाभिधयोजनिरखिरस्पृहास्पदयोः ॥ २३॥ 

निदेग्धमनरुदण्धे नगरेऽपि ससपथप्रथितः। 
 अचरश्रीमठमकरोदभिनवमनयोगुंणरथार्यः ॥ २४ ॥ 
रोकद्योचितौ गुङ्गरथरङ्रथाभिधो । 
यश्षोविवेकौ पाण्डित्यमेवाद्रत सुतो च सः ॥ २५॥ 
एकं माव्यद्ितीयत्वप्रथायाः संस्तवादिव । 
पूत्वा सुतं गुद्धरथो युव प्रमथ ययो ॥ २६ ॥ 



४३२ श्रीतश्रारोके 

यां हन्यकव्यविधिवन्धधियं सिताच्छ- 
नियेन्नखच्छ विमिषात्पदधूरिदुष्धा 

संसेवते ख सुरसिन्धुखिवदात- 
चाखिसंचितमहासुकृतप्रपश्चाम् ॥ २७ ॥ 

तया स शृङ्कारर्थाभिधानो 
बालो विद्रद्धिं गमितो जनन्था। 

सत्ताख्यया ख्यातगुणः क्रमेण 
श्रीराजराजः सचिवं व्यधाघम् ॥ २८ ॥ 

करपान्तोष्णकरद्युतावपि परं यख प्रतापाने 
म्कायन्माल्यनिधिवेभूवं बतत न खगङ्नानां गणः | 

चन्द्रदरोहिथदीथकीति विसरब्यावर्णनाप्रस्चव- 
स्पीयूषासमगीतपूरितमहासीतोपचारक्रमः ॥ २९॥ 

निखिटगुणिनां रोर्ोग्धा गुणाम्तर वित्तथा 
व्यधित जनतां सवा यश्वाधिकं गुणरमिणीम् । 

दृह मम गतस्तच्रारोके विवेचयतो यतो 
निरवधिमभिप्रेतोस्साहः स एव निमित्तताम् ॥३०॥ 

यस्य त्यागे महिमनि कराखाभिजाये क्षमायां 
गस्भीरत्वे गुणिगणक्थाखन्तरज्ञाततायाम् । 

शोथे कान्तां किमिह बहुना नासि नासीन्न भाषी 
कोऽपि कापि कषितिपरिष्रहः साम्यसंमावनाभूः ३१ 
तस्यात्मनो पन इवान्युखार्थरुभ्धि- 

ध्वासाच साधकतमत्वमरोधचारम् । 
साक्षाद्धमार विषयेषु स किंच सेद् 

यो दिष्वनन्यविषयेष्यपि भूमिभतुः ॥ ३२॥ 



४२४ श्रीतत्रारीके 

तसाच्द्ीसङ्कधरादवाप्रविद्यः कृती जयरथाख्यः ¦ 
व्येष्ठोऽनथोरकाषींत्तच्रारोके विवेकमिमम् ॥ ४१ ॥ 

विदयास्ानैरशेषैरपि परिचयतो दुभेमे रवा 
स्रोतोभिन्नागमार्थप्रकटनविकटे नेव किखगसमः। 

तन्रालोकेऽत्र थखात् स्खङितमपि महत्छुत्रचित्छुत्रचिचेत् 
खाननूनं ते हि तखरान्मम न विद्खतां हन्त सन्तः प्रयान्ति 

सत्सु प्रा्थनयानया न किमिह तेषां प्रब्तिः खतो 
हुनोतेष्वपि चाथिता अपि यतः इयुः प्रबत्ति न ते । 

सर्वाकारमिति प्ररोहति मनो न प्रार्थनायां यदि 
खात्मन्येव तदाखहे परपुखप्रे्षित्वदेन्येन किम् ॥४२॥ 

हहो देव सदैव मां प्रति कथंकारं पराधीनता- 
मायातोऽखधुना प्रसीद मगवन्नेक् वचः श्रूयताम् । 

स्यः कंचन तञ्ज्ञमेकमपि तं इयाः ति मामकीं 
मेतां यः प्रमदोदिताश्ु निभृतश्रोत्ं क्षणं भरोष्यति ४४ 

वाचस्तच्वार्थगमाः श्रवसि कृतवतो व्टकीक्राणहुया 
निव्यास्यासेन सम्यक्परिणतवयसा चिन्तयासेव्यमानान् । 

आश्छिष्यन्ती नवोढा निषिडतरमियं भावना रम्भयिष्य- 
त्यानन्दासुप्रबाहामरश्ुखकमरान् सांप्रतं निद्रेति नः ४५ 
निरस्तः संदेहः शमघ्ुपगता संस॒तिरुजा 

विवेकः सोत्सेकः सपदि हदि गाढं सुदित; । 
अतः संप्राप्ोऽ्दं निरूपधिविदटहैतमयता- 

मसामान्थामस्येः किमिव तदिदानीं व्यवसितैः ॥४६ 
पदे वाक्ये माने निखिरशिवशास्रोपनिषदि 

प्रतिष्ठां यातोऽहं यदपि निरवद्यं जयरथः | 



सपरिंशमाहिकम् । ४३५५ 

तथाप्यखामङ्क कचन भुवि नासि चिकदसि 
कमार्थे वा मत्तः सपदि लकः कथिदपरः ॥४७ 

इति श्रीतत्रारोकषिवेकः परिपूणः । ति 
श्रीराजानकमहामाहश्चराचा्यजयरथस्य ॥ 

चन्दे गुरं रिवफलार्थिषु कल्पवरकषं 
मेदेन्धनेकददहनं शिषमागेदीपम् । 
रयं जटाग्रकृतभुषणचन्द्रयिम्बं 
रेवोदधेर्वरुफरप्रदपोतमेतम् ॥ 

इति शिवम् ॥ 


